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Conheça outros títulos da Edições Câmara no portal da Câmara dos Deputados: 

www2.camara.gov.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/edicoes

Este livro foi concebido para comemorar os 40 anos de consultoria e assessora-
mento institucional na Câmara dos Deputados e com isso preservar a memória 
do processo político-administrativo que consolidou a estrutura atual, centrada na 
Consultoria Legislativa e na Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira. 

Os textos de ex-diretores e servidores que compõem a publicação reúnem os fatos 
mais significativos dessas quatro décadas de trabalho, dedicadas à construção de 
um modelo de assessoramento que se mostrou plenamente capaz de atender, com 
eficiência e responsabilidade, às demandas crescentes que recaem sobre o Parla-
mento brasileiro desde a redemocratização e a vigência da nova Constituição.
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ApreSentAção

O trabalho de consultoria na Câmara dos Deputados é o resultado de 
um modelo de assessoramento constituído por núcleos de especialistas 
preparados para atender a demandas relacionadas a qualquer proposi-
ção em debate no Congresso Nacional.

Organizado em torno de princípios ordenadores e flexível para se adap-
tar às exigências do processo legislativo, o assessoramento institucio-
nal chega aos 40 anos amadurecido pela experiência e motivado pela 
força rejuvenescedora da democracia.

Este livro comemorativo celebra o acerto de uma opção que tem sido 
capaz de transformar o empenho e o entusiasmo individuais em traba-
lho de equipe a serviço do Parlamento brasileiro.

Os frutos que colhemos agora são consequência do esforço e da solida-
riedade de servidores, oriundos de todas as regiões do País, que, com seu 
trabalho dedicado, engrandecem a Câmara dos Deputados e contribuem 
para a excelência e a profissionalização do serviço público brasileiro.

Marco Maia
Presidente da Câmara dos Deputados
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ConSultoriA legiSlAtivA e ASSeSSorAmento 
inStituCionAl: 40 AnoS

Luiz Henrique Cascelli de Azevedo1 

Em 2011, o assessoramento institucional do Poder Legislativo com-
pleta quarenta anos. Considerando a importância do evento para 
a Câmara dos Deputados e, em especial, para a Consultoria Legis-

lativa (Conle), o presente livro foi concebido para registrar o trabalho 
que o órgão, juntamente com a Consultoria de Orçamento e Fiscalização 
Financeira, vem desempenhando ao longo da sua existência. Pretende-
se legar, para o futuro, as impressões daqueles que durante muitos anos 
tiveram essa singular experiência institucional, desenvolvendo um tra-
balho ao mesmo tempo intenso e instigante.

Um rápido apanhado histórico das mudanças na Consultoria da Câmara 
dos Deputados começa com a Resolução no 20, de 1971 (arts. 101 e 116), 
que formalizou, como órgãos de assessoramento, a Assessoria Parla-
mentar, vinculada ao Centro de Documentação e Informação, e a Asses-
soria Técnica Especializada, vinculada ao Departamento de Comissões. 

A Resolução no 52, de 1973 houve por bem reuni-las sob a denominação 
de Assessoria Legislativa. A partir daí a estruturação começou a se de-
linear com a divisão em treze áreas (Ato da Mesa no 42, de 1976), a di-
minuição para doze (Resolução no 34, de 1985) e a ampliação para vinte 
(Ato da Mesa no 136, de 1989 e Resolução no 48, de 1993). Em 2001, foi 
criada a área de Previdência e Assistência Social, completando, assim, 
as 21 áreas que permanecem até hoje.

Em 1979, foi criada a Assessoria de Orçamento e Fiscalização Financei-
ra, que tem corpo próprio de funcionários e se dedica às matérias de 

1 Atual diretor da Consultoria Legislativa desde maio de 2011.
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caráter orçamentário. Ainda que tenha denominação específica e es-
trutura independente, o trabalho que realiza tem a natureza de con-
sultoria legislativa e por isso está incluído no título desta publicação.

Outra mudança importante veio com a Resolução no 28, de 1998, que 
alterou a denominação das assessorias para Consultoria Legislativa e 
Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira.

Em 2003, tomaram posse os consultores aprovados no último concur-
so realizado para a Consultoria, confirmando, dessa forma, o ciclo de 
aproximadamente dez anos que vem marcando a renovação de quadros 
para o órgão, em razão das aposentadorias e das necessidades criadas 
pelas demandas do processo legislativo.

Do ponto de vista institucional, os fatos históricos mais relevantes para 
o trabalho de assessoramento parlamentar foram a Assembleia Na-
cional Constituinte, concluída em 1988, e a Revisão Constitucional, de 
1993, que exigiram redobrado esforço por parte de todos os funcioná-
rios da Câmara dos Deputados.

Do ponto de vista da dinâmica interna de trabalho da Consultoria Legis-
lativa, alguns fatos foram marcantes e merecem ser destacados: o uso 
de computadores, a internet e o Workflow.

Os computadores substituíram a redação manual de textos e as máqui-
nas de escrever, poupando enorme trabalho de datilografia e revisão, 
que passaram a ser feitos, na grande maioria dos casos, diretamente 
pelos autores. 

A internet, que começou a ser instalada na Casa em 1997, por sua vez, 
permitiu que os consultores passassem a pesquisar diretamente os temas 
de seu interesse, deixando a cargo da Seção de Recuperação de Dados e 
Documentos, da Conle, as investigações de maior envergadura, que con-
sumiriam o tempo dedicado à redação propriamente dita dos trabalhos.

O Workflow, instalado em 2003, permitiu o fluxo digitalizado de de-
manda e entrega de trabalhos, a partir dos gabinetes dos deputados, 
passando pela Seção de Análise da Demanda, pelos coordenadores das 
áreas e pelos consultores. Esse procedimento, além de proporcionar 
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grande economia de papel e tempo, facilita o controle de pontualidade 
e qualidade, permitindo que a Consultoria encontre meios para melho-
rar procedimentos e a comunicação entre funcionários e departamen-
tos do órgão.

Para se ter uma ideia dos avanços obtidos, vale lembrar que, ainda na 
década de 90, as pesquisas eram feitas em arquivos de recortes de jor-
nais, catalogados na Biblioteca e copiados conforme solicitação dos 
consultores. Os textos produzidos eram enviados à datilografia, que os 
devolvia aos autores para correções. Em seguida, eram corrigidos ma-
nualmente e copiados em três vias, uma das quais seguia para o gabine-
te do deputado. Hoje, a impressão em papel só ocorre depois de pronto 
o trabalho, a critério do parlamentar.

Fato que também merece ser destacado foi a reinstalação do Conselho 
de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica, formado por parlamentares. 
Esse órgão de pesquisa e estudos trabalha em parceria com a Consul-
toria Legislativa, cujo diretor é seu membro nato, e tem obtido grande 
êxito nos seminários e publicações que coordena.

Na última década de funcionamento da Conle, três fatos merecem des-
taque pela repercussão externa que tiveram: o I Seminário Interna-
cional de Assessoria e Consultoria Institucional do Poder Legislativo, 
realizado em 2003, o II Seminário Internacional de Assessoramento 
Institucional do Poder Legislativo, em 2007, e o evento Portas Abertas, 
realizado em 2011, quando a Conle franqueou suas instalações para vi-
sitas de parlamentares, de funcionários da Casa e do público externo.

Além dos mais de 20 mil trabalhos escritos produzidos anualmente – a 
projeção para 2011 é de 24 mil trabalhos escritos –, é importante mencio-
nar também a publicação dos seguintes volumes: Manual de redação, em 
2004; Ensaios sobre impactos da Constituição Federal de 1988 na sociedade bra-
sileira, em 2008; e o primeiro volume da série Memória e análise das leis, es-
crito por José Cordeiro de Araújo, com o título A lei de proteção de cultivares. 

Assim, por trás de cada um dos diplomas legais, das iniciativas a pro-
pósito da estruturação da Consultoria e dos fatos históricos, impor-
ta ressaltar a atuação de diversos servidores que lutaram, ao lado de 
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parlamentares, pelo estabelecimento do modelo hoje consagrado tanto 
na Consultoria Legislativa como na Consultoria de Orçamento. Muito 
contribuíram para isso os ex-diretores, assessores legislativos (hoje 
consultores) e funcionários lotados nas respectivas consultorias. 

O presente livro apresenta textos desses ex-diretores e consultores, das 
consultorias Legislativa e de Orçamento, em que transparecem as expe-
riências funcionais – não raro árduas e decisivas para a consagração do 
modelo em vigor –, reflexões teóricas, impressões, experiências de vida 
e até mesmo casos pitorescos.

O fio condutor desta obra é a avaliação do atual modelo de assessora-
mento, apoiado sobre um órgão centralizado que responde às demandas 
parlamentares a partir de núcleos temáticos em que trabalham, sob a 
supervisão de um coordenador, consultores especialistas em 21 áreas de 
conhecimento, no caso da Consultoria Legislativa, e 11 núcleos temáti-
cos, no caso da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira.

O conjunto de textos aqui publicados oferece ao leitor uma visão abran-
gente dessa questão, focada sob diversos pontos de vista, em que fica 
evidente o acerto da escolha pelo atual modelo, que se aperfeiçoou ao 
longo do tempo e serve de paradigma para instituições do país inteiro e 
também para parlamentos estrangeiros.

Hoje, a Consultoria Legislativa e a Consultoria de Orçamento e Fisca-
lização Financeira dispõem de um quadro de consultores capazes de 
apoiar os parlamentares em qualquer assunto em pauta no Congresso 
Nacional, oferecendo subsídios atualizados para a formação das deci-
sões políticas, que são a alma do processo legislativo.

Devemos ressaltar, ainda, o efeito multiplicador da convivência coti-
diana entre os consultores, que desenvolveram, também, capacidade 
para responder de forma ágil a demandas que exigem trabalho inter-
disciplinar. A gradual renovação de quadros, realizada através de con-
cursos públicos, comprovou que o conhecimento acumulado ao longo 
dos anos é transmitido entre as gerações de consultores, o que se cons-
titui num valioso patrimônio da Câmara dos Deputados.



13Consultoria Legislativa e assessoramento institucional: 40 anos

O primeiro texto aqui publicado é um excerto do trabalho que Antônio 
Neuber Ribas escreveu em parceria com Paulo Vieira da Silva acerca 
de assessoramento e lobby no Congresso Nacional. Nele, encontramos 
oportuna reflexão sobre a prática do assessoramento institucional no 
seio do Poder Legislativo em que são evidenciadas questões fundamen-
tais para avaliar o atual modelo de assessoramento.

Anderson Braga Horta dá continuidade às reflexões de Antônio Ribas, 
combinando as análises teóricas da questão do assessoramento com um 
depoimento de sua experiência pessoal como diretor da Consultoria, 
em que se tornam claras as dúvidas e ansiedades que permearam os 
anos iniciais do assessoramento no Congresso Nacional.

Célio de Souza testemunha a importância da Resolução no 48, de 26 de 
agosto de 1993 – diploma ainda em vigor –, verdadeiro marco na luta 
para a definição do modelo vigente, instrumento que consagrou direi-
tos, deveres, limites de atuação e garantias para o trabalho da então 
Assessoria Legislativa. A colaboração dos diretores que antecederam 
a implementação da referida resolução não pode ser desconsiderada, 
mas vale ressaltar o desvelo e a dedicação de Célio de Souza, sem o que, 
certamente, não existiria essa referência legal.

Flávio Freitas Faria, em seu texto, faz um apanhado histórico, em que 
referencia a atuação dos diretores que o precederam na defesa e ma-
nutenção do modelo, mas também transmite sua experiência como di-
retor, sem deixar de considerar o futuro do órgão. Seu texto analisa o 
funcionamento da Consultoria e mostra mais de perto a dinâmica do 
assessoramento, seus êxitos e desafios, no contexto de uma participa-
ção intensa e altamente qualificada em apoio ao processo legislativo.

O depoimento de Ricardo José Pereira Rodrigues, por sua vez, é rico 
em informações e análises críticas e expressa, de forma condensada, 
a experiência de mais de dez anos como diretor da Consultoria Legis-
lativa. Além de relatar fatos importantes para o aperfeiçoamento do 
órgão, o texto descreve a consolidação e disseminação do atual modelo 
de assessoramento institucional, comprovadas por avaliações de insti-
tuições internacionais.
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Os textos de Marcos Nardon e Antônio Neuber Ribas fecham a primeira 
parte do livro e contêm depoimentos que oferecem uma visão mais pró-
xima da experiência pessoal de quem acompanhou o nascimento e cresci-
mento da Consultoria Legislativa e os percalços enfrentados num proces-
so que coincide com a própria afirmação de Brasília como capital federal.

O texto da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira com-
põe a segunda parte do livro e oferece ao leitor trabalho de elevado 
nível técnico, com uma descrição histórica abrangente do processo de 
implantação e consolidação do órgão, criado em 1979, que hoje é indis-
pensável para o bom funcionamento da Câmara dos Deputados.

No conjunto, como dissemos, os textos cumprem com elegância e com-
petência a missão que receberam: constituir uma memória útil e obje-
tiva dos fatos mais importantes para compreender-se a consolidação 
do modelo de assessoramento institucional em vigor na Câmara dos 
Deputados, que se afirma como paradigma de valor internacional.
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Foto com o diretor e ex-diretores da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, em agosto de 
2011. Da esquerda para a direita, Ricardo José Pereira Rodrigues, Flávio Freitas Faria, Luiz Henrique 
Cascelli (atual diretor), Antônio Neuber Ribas, Anderson Braga Horta e Célio de Souza.
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A nAturezA do ASSeSSorAmento legiSlAtivo2

Antônio Neuber Ribas3

Paulo Vieira da Silva

Os analistas organizacionais costumam distinguir dois tipos 
ocorrentes de atividade-meio. De um lado, os chamados servi-
ços auxiliares, que constituem a administração-geral (pessoal, 

material, orçamento, finança, patrimônio e outras funções afins) e são 
de “natureza permanente”, presentes em qualquer organização, das 
mais simples às mais complexas. Eles constituem as atividades com-
prometidas com a sobrevivência da própria estrutura da organização 
e apoiam a consecução de seus objetivos finalísticos; são, portanto, de 
“natureza material”.

De outro lado, as atividades de estado-maior (aconselhamento, assesso-
ramento, pesquisa, inspeção e afins) são de “natureza intelectual” e as-
sumem condições de permanência apenas nas organizações complexas. 
O compromisso desse tipo de atividade é com a geração de alternativas 
para tomada de decisão pelo corpo dirigente da organização. Não pode, 
portanto, envolver-se com problemas de execução.

Vale resumir: os serviços auxiliares são eminentemente voltados para 
a “norma” e oferecem apoio material; o assessoramento, por sua vez, 
é voltado para a “direção” da organização e oferece apoio intelectual.

O compromisso do assessoramento é, portanto, com os escalões incum-
bidos da decisão – por isso mesmo, o órgão de assessoria deve neces-
sariamente estar subordinado ao nível de direção, para poder cumprir 
sua tarefa com isenção e sem eventuais pressões num sentido ou no 

2 O texto é um excerto do artigo Assessoramento e lobby no Congresso Nacional, publicado na 
Revista Humanidades de maio de 1987.

3 Foi diretor da Consultoria Legislativa entre 12-5-1981 e 14-12-1988.



18 40 anos de Consultoria Legislativa ∙ Consultores Legislativos e Consultores de Orçamento

outro, bem como para atender à necessidade de exame em profundi-
dade dos problemas, situações ou demandas, com vistas a favorecer o 
processo decisório (da direção ou das pessoas diretamente envolvidas 
com a consecução dos objetivos da organização).

A tarefa básica do assessoramento é a de examinar assuntos complexos 
em profundidade e oferecer subsídios para o processo decisório. Daí 
decorrem alguns corolários fundamentais para que o aconselhamento 
seja exercido a contento:

1. o assessor deve conhecer em profundidade determinada área ou se-
tor que interesse à organização;

2. o assessor não é, por natureza, comprometido com a organização 
e suas normas, embora a elas esteja formalmente subordinado: ele 
está mais comprometido é com o seu campo profissional, a cujos 
princípios éticos prefere obedecer;

3. a direção tira proveito hábil do assessor se souber ajustar mecanis-
mos de chefia e vínculos hierárquicos, de forma a corresponder à 
natureza especial dessa atividade. As técnicas de chefia não podem 
ser as mesmas adotadas para os demais setores da organização, pois 
na assessoria o problema do alcance de controle é crucial; por outro 
lado, as funções de controle devem ser exercidas com em vez de so-
bre, bem como esse controle deve ser sobre “fatos” e “resultados”, e 
nunca sobre “pessoas”.

Até mesmo a questão do tempo para a execução de uma tarefa deve ser 
objeto de cuidadosa atenção, sob pena de, por um lado, levar o asses-
soramento ao mesmo nível dos serviços auxiliares e de, por outro lado, 
conduzir o assessor a comprometer a sua ética e apresentar trabalhos 
tratados perfunctoriamente e, consequentemente, passíveis de não 
corresponderem à expectativa do assessorado. Aqui sobressai a ques-
tão da confiabilidade.

ASSeSSorAmento no CongreSSo nACionAl

Seja para o desempenho de sua função mais tradicional, a de legislar, 
seja para o exercício de sua função cada vez mais importante de fiscali-
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zar a administração da União, o Poder Legislativo pratica um processo 
decisório que pressupõe o exame circunstanciado dos assuntos sob sua 
responsabilidade.

Ramo eminentemente político do governo da União, o Legislativo tem 
absoluta carência de informações fidedignas. Como seus agentes, os 
parlamentares não podem prescindir, para tomada de decisões de na-
tureza política, de informações confiáveis e disponíveis no instante em 
que são necessárias.

Como bem afirmou Ana Maria Brasileiro, as estruturas montadas no 
Congresso Nacional, na área legislativa, entre elas a de assessoramento 
legislativo, têm por objetivo “auxiliar o parlamentar a reunir objetiva-
mente os dados de que tem necessidade, ajudá-lo a definir os proble-
mas, a formular as alternativas de soluções, a pesar suas vantagens e 
inconvenientes e, finalmente, a estabelecer a opção mais ‘aconselhável’ 
para a decisão política”.

Aqui se pretende expor experiências e problemas do assessoramento 
legislativo que, esperamos, possam servir de ponto de partida para re-
flexões e debates. A ótica será a da Câmara dos Deputados, onde servi-
mos, mas não se deixará de abordar a experiência alheia naquilo que 
dela supomos conhecer, vale dizer, a assessoria do Senado Federal.

O assessoramento institucionalizado no Senado é anterior ao da Câmara 
e já existe há mais de duas décadas, enquanto os núcleos iniciais de 
assessoramento da Câmara datam de catorze anos atrás. Ambos os as-
sessoramentos partiram de pequenos núcleos iniciais, inespecíficos 
quanto às áreas de conhecimento, mas adquiriram ao longo do tempo 
condições de permanência como função técnico-especializada.

Quanto ao processo de seleção dos assessores, observou-se em ambas 
as Casas, em dado momento, o da livre escolha, sem desprezo ao mérito 
e experiência funcional. Exigiu-se sempre a diplomação em curso de 
nível superior, e ao processo de livre escolha sucedeu o da exigência de 
exame de títulos e de provas de capacitação.
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O assessoramento difuso: no Congresso Nacional há vários níveis e es-
pecializações do assessoramento, que podem ser classificados em dois 
grupos: interno e externo. No âmbito interno, incluem-se, em primeiro 
plano, as secretarias-gerais das Mesas, seguidas das assessorias espe-
cializadas e institucionalizadas que prestam apoio técnico-legislativo, 
orçamentário- financeiro e de divulgação. Há assessores dos membros 
da Mesa, das lideranças partidárias e da administração.

Além disso, as próprias comissões acabam por assessorar os plenários, 
oferecendo-lhes pareceres para a tomada de decisões.

No assessoramento externo, aquele que está fora da estrutura do Con-
gresso Nacional – mas que para ele se volta, nele tem interesse e age 
dentro dele –, pode-se distinguir o dos partidos políticos, das entidades 
de classe, assessorias parlamentares do Poder Executivo, conselhos e 
associações e entidades privadas que oferecem serviços de assessoria.

Sobre as entidades privadas que constituem os grupos de interesse, os 
de pressão e o lobby, trataremos adiante. Aqui estaremos abordando o 
assessoramento técnico-legislativo, aquele voltado para a elaboração 
de proposições e estudos e para os pronunciamentos parlamentares.

O tamanho das assessorias: os parlamentares sempre ambicionaram po-
der dispor de assessoramento da mesma dimensão e diversificação téc-
nica daquele que dispõe o Poder Executivo. Tal pretensão é inatingível: 
nem mesmo os parlamentares dos países mais ricos e desenvolvidos 
logram alcançá-la. Entendemos que a assessoria do Legislativo deva ser 
constituída de grupos, áreas ou núcleos de especialização, cobrindo o 
maior número possível de ramos do conhecimento humano. Os ramos 
que importam alta especialização ou de demanda reduzida seriam su-
pridos pelo assessoramento externo e eventual. Tal modelo vem sendo 
implantado no Congresso Nacional.

Na Câmara dos Deputados, o assessoramento externo será acionado 
quando não se dispuser de técnico da especialidade ou no caso de os 
existentes não constituírem número suficiente. A procura desse asses-
soramento é facilitada pela existência de um Cadastro de Pessoas Físi-
cas e Jurídicas, sempre acionado quando necessário.



21A natureza do assessoramento legislativo

Assessoramento técnico e assessoramento político: há algum tempo, um ór-
gão da imprensa de São Paulo teceu críticas ao desempenho do asses-
soramento da Câmara e, em entrevistas, induziu alguns deputados a 
emitir opiniões que, se não desairosas, pelo menos não correspondem 
à realidade dos fatos. Dizia o jornal que a assessoria técnica da Câmara 
não tem qualquer compromisso com a linha programática dos partidos, 
limitando-se aos aspectos técnicos das proposições que lhe são solici-
tadas, e, por essa razão, nem sempre atende às necessidades das lide-
ranças partidárias. Um dos líderes chegou a dizer que deveria haver 
uma completa revisão nos quadros da assessoria técnica, lembrando 
as mudanças políticas que se processaram no país, as quais não tinham 
sido acompanhadas por seus funcionários. Afirmou também que os as-
sessores estão politicamente defasados no tempo e no espaço e que seu 
partido tem uma proposta ideológica, enquanto que a assessoria emite 
propostas meramente técnicas.

Em trabalho assinado, no qual analisava o desempenho de diversos 
órgãos da Câmara dos Deputados, um ex-parlamentar afirmou que o 
parlamentar necessita de alguém que pesquise para ele, selecione in-
formações, faça a triagem, diga-lhe os prós e os contras e, finalmen-
te, entregue a ele um trabalho elaborado, para que ele faça a opção de 
acordo com a concepção política. Dizia que:

Os assessores são os pareceristas da Casa, relegando a ativi-
dade mais nobre, a de ser assessor, a um plano secundário. 
Poucos são os que realmente assessoram e, além do mais, es-
tão sendo esmagados por uma rotina que embota e inutiliza 
os cérebros mais privilegiados. Se a assessoria frustrou as ex-
pectativas, embora conte com um quadro de excelentes fun-
cionários, altamente qualificados, alguma coisa está errada.

Ainda na análise do ex-parlamentar:

O assessoramento de fato aos parlamentares inclusive ra-
cionalizaria o processo legislativo, em que uma enormidade 
de projetos, sejam inconstitucionais, inócuos ou profunda-
mente desarticulados de nossa realidade socioeconômica, 
têm sobrecarregado as comissões técnicas da Casa (algumas 
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delas, porque outras não têm o que fazer), a Ordem do Dia, 
o tempo dos parlamentares, levando-os a dedicar a maior 
parte de suas atividades na apreciação de matérias sem o 
menor interesse nacional ou de conteúdo desconexo e mes-
mo contrário à realidade brasileira, com os projetos decla-
rando o Dia Nacional de Qualquer Coisa.

A análise, ainda que superficial, de tais críticas mostra estarem elas 
eivadas de incoerência. Quer-se que as assessorias trabalhem politi-
camente e se critica a postura técnica, ao mesmo tempo que se cobra 
atuação técnica, condenando-se o que é feito com orientação política. É 
necessário que se diga que os órgãos de assessoramento legislativo ou 
parlamentar institucionalizados são e serão aquilo que os parlamenta-
res desejarem que eles sejam.

As assessorias, pela sua própria conceituação doutrinária, não têm po-
der decisório nem exercem comando, senão o de ideias. Elas fazem, em 
última instância, aquilo que os parlamentares decidem. Podem, e quan-
tas vezes o fazem, aconselhar ou ponderar com argumentos de ordem 
jurídica e técnica, mas acabam cedendo ao comando dos assessorados.

Concordamos que o assessoramento partidário deva ter afinidade pro-
gramático-ideológica com as diretrizes das agremiações, daí porque 
julgamos que ele, internamente, deva estar nas lideranças e, externa-
mente, na estrutura organizacional dos partidos políticos. O assessor de 
partido que acredita na pregação político-ideológica partidária traba-
lhará motivado e, com certeza, empenhar-se-á mais e produzirá melhor.

Outro ponto a ser considerado é o da facultatividade da demanda às 
assessorias. A elas recorrem os parlamentares ou as comissões, se assim 
entenderem necessário. Há a falsa ideia de que as assessorias atuam 
compulsoriamente em todos os assuntos que estejam sujeitos a deli-
beração, daí serem alvos de críticas injustas. Citamos como exemplo 
o projeto que favoreceria os administradores e donos de instituições 
financeiras em liquidação. Por conta da má condução da matéria na 
Câmara, houve críticas da imprensa ao desempenho da assessoria. 
Ocorre, entretanto, que em nenhum momento foi solicitada a colabora-
ção do órgão no estudo da questão.
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Ainda nos reportando às críticas apontadas pelo ex-parlamentar antes 
mencionado, temos de reconhecer que a rotina imposta aos assessores 
é esmagadora, mas, infelizmente, inevitável. Quase sempre, as assesso-
rias são mal utilizadas pelos assessorados. Seria de todo desejável que 
dispusessem elas de número de especialistas e de tempo suficientes 
para dar ao parlamentar o reclamado. Desafortunadamente, as condi-
ções ainda são adversas.

Centralização e descentralização do assessoramento: uma das questões con-
troversas do assessoramento é a que procura definir se ele deve estar 
concentrado em um órgão central, sob comando único, ou se deve estar 
atomizado, difuso pelos setores que dele carecem. A Assessoria Legis-
lativa da Câmara dos Deputados, por exemplo, constitui-se em órgão 
central de assessoramento voltado para a elaboração legislativa e reda-
ção parlamentar. A direção tem se batido sempre pela unidade do órgão 
como a melhor opção para a produtividade, a interdisciplinaridade e 
a valorização do órgão e de seus integrantes. No Senado Federal, o as-
sunto foi objeto de estudo contido em análise global dos problemas de 
assessoramento elaborado por comissão especial. 

No que diz respeito à descentralização do assessoramento, esse estudo 
concluiu que a desvinculação do assessor de seu órgão próprio, a as-
sessoria, além de ser absolutamente desaconselhável (até mesmo para 
que não seja oficializada ou consentida uma notória evasão), é implici-
tamente vedada, de acordo com a correta interpretação sistemática do 
conjunto das normas regulamentares e regimentais vigentes.

Na Câmara dos Deputados, é vedada a ação do assessor fora da Assessoria 
Legislativa. Sucessivas normas têm repetido tal proibição, e a última de-
las, a Resolução no 34 de 1985, dispõe que o deslocamento do assessor só 
será permitido quando for ele designado para atender a comissão perma-
nente, temporária ou especial; e nesse caso, salvo determinação superior, 
o assessoramento dar-se-á em tempo parcial e sem prejuízo de outros 
trabalhos que lhe sejam distribuídos conforme a necessidade do serviço.

A comissão do Senado manifesta-se em seu estudo contrariamente à 
descentralização que implique desvinculação funcional, inclusive pela 
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sua presente inviabilidade legal. Ademais, conclui: “Admitir a desvin-
culação equivale a aceitar o esvaziamento da assessoria e o consequen-
te enfraquecimento da atividade de assessoramento.”

O assessoramento às comissões técnicas: como já foi dito, o assessoramento 
às comissões técnicas é feito sem prejuízo da vinculação do assessor ao 
órgão central de assessoramento. A propósito, a análise efetuada no Se-
nado deduziu que não se pode desconhecer a importância fundamental 
das comissões e subcomissões, embora elas não esgotem toda a ativida-
de legislativa e parlamentar.

De outro lado, não originam exclusivamente as demandas da assessoria. 
Por tais razões, as propostas ou perspectivas de assessoramento junto 
às comissões, com deslocamento permanente de assessores, ainda que 
mantido o vínculo com a assessoria, não correspondem à melhor solução. 

Como argumentos contrários, cita o esvaziamento operativo da asses-
soria e a dispersão dos recursos humanos, agravados pelo fato de que 
são poucas as comissões que mantêm constante atividade, e os assesso-
res para elas deslocados seriam levados a relativa ociosidade em con-
traste com a sobrecarga de trabalho dos demais. 

Especialização x ecletismo: a especialização tem sido preocupação cons-
tante dos órgãos de assessoramento das duas Casas do Congresso Na-
cional. Em certos casos, porém, a necessidade do atendimento imediato 
das solicitações obriga ao apelo à versatilidade ou polivalência e até ao 
“jogo de cintura” dos assessores.

A norma vigente na Câmara dos Deputados prevê que as áreas de es-
pecialização serão intercomunicantes: serão distribuídos por conexão, 
na medida do possível, os trabalhos que não se enquadrem, a rigor, em 
nenhuma delas (cerca de 30% dos trabalhos na Câmara).

No Senado Federal, o chamado ecletismo é entendido como a peculiari-
dade do assessoramento legislativo e parlamentar que obriga ao eventu-
al emprego da capacidade intelectual do assessor em áreas disciplinares 
ou matérias diversas das que lhe são mais conhecidas ou de melhor do-
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mínio. A própria comissão que estudou os problemas do assessoramento 
propôs critério para a distribuição dos trabalhos neste particular. 

Assim, respeitada a manifesta inexperiência ou inaptidão de cada um, 
os seguintes juízos serão aplicados: 1) convite à colaboração com invo-
cação das virtudes de solidariedade funcional e boa vontade pessoal; 
2) convocação ao trabalho eclético, observada a afinidade disciplinar 
da área; 3) demanda do assessor para o trabalho eclético, esgotadas as 
instâncias anteriores, urgência da tarefa, ausência de outros assessores 
ou necessidade do momento.

No lúcido entendimento ali vigente, a especialização terá primazia, 
mas o ecletismo terá pleno cabimento.
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Breve memóriA SoBre o ASSeSSorAmento legiSlAtivo 
nA CâmArA doS deputAdoS4

Anderson Braga Horta5

introdução

A primeira vez que ouvi falar em assessoramento legislativo – 
parlamentar, aliás, era o adjetivo usual – foi pouco depois de in-
gressar, como datilógrafo, no serviço da Câmara dos Deputados, 

lotado na Comissão de Redação, em 1957.

No ano seguinte, frequentaria um curso de assessores de parlamen-
tares do Instituto Brasileiro de Cidadania Administrativa, do qual era 
diretora-presidente Ignez B. C. d’Araújo. 

Recordo que integravam a turma que se formou em 16 de dezembro o 
então deputado Fernando Ferrari e Atyr Emília de Azevedo Lucci, que 
viria a redigir um dos bons trabalhos sobre o assunto6. Terminava eu por 
essa época o curso de direito na Faculdade Nacional, e não tinha nenhum 
conhecimento prático de advocacia; assim, tendo feito amizade com o 
advogado Ubiratan Pinto da Costa, que mantinha escritório defronte ao 
Palácio Tiradentes, aceitei prontamente seu convite para auxiliá-lo nas 
lides. Não quis o destino, no entanto, que aprendesse advocacia ali.

Pinto da Costa, com o também advogado Kleber Miranda Cardoso e 
Milton Pinto de Araújo, encetara um projeto de assessoramento a par-
lamentares, atividade a que passou o escritório a se dedicar por inteiro, 

4 Monografia publicada pela Câmara dos Deputados em 1990.
5 Foi diretor da Consultoria Legislativa entre 14-12-1988 e 12-3-1991.
6 Vide LUCCI, Atyr Emília de Azevedo. O assessoramento legislativo.
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e na qual me engajei. Em 16 de fevereiro de 1959, fundava-se a Asso-
ciação Brasileira de Assessores Parlamentares, presidida por Pinto da 
Costa, tendo por primeiro-vice-presidente Anselmo Macieira, que in-
tegrava ou integraria em breve, como assessor, o quadro do Senado; 
deram-me o cargo de primeiro-secretário. A bem da verdade, era eu 
muito jovem e bisonho, a mente e o coração antes voltados para a po-
esia que para as coisas ditas práticas, de modo que as minúcias de meu 
desempenho na sociedade são hoje uma longínqua nebulosa em minha 
cabeça. Mas nem tão distante da realidade andava o poeta: uma capa-
cidade – ou talvez necessidade – inata de se organizar mentalmente, 
servida pelo tirocínio adquirido na Comissão de Redação e no copy-desk 
de O Globo – mais uma juvenil experiência de magistério no seminário 
de Leopoldina (MG) –, abria-lhe um caminho de utilidade. Fundamos, 
os companheiros de escritório, naquele mesmo ano de 1959, o Institu-
to Brasileiro de Assessoramento Parlamentar (Ibap), que, se teve curta 
vida – talvez, em boa parte, devido à iminente transferência da capital 
para Brasília –, não deixou de produzir os seus frutos.

Ministraram aulas no Ibap, além dos fundadores, pelo menos as seguin-
tes personalidades: Marcos Almir Madeira, Lycio Hauer, Diogo Lordello 
de Mello, Colombo de Sousa, Machado Paupério, Celso Brant, João José 
de Queiroz, Luís Castro Neto (aluno) e Gen. Leônidas Cardoso. Coube a 
mim proferir aulas de processo e técnica legislativa, o que fiz a duras 
penas, mal sufocando a timidez. Uma delas, sujeita ao título, um tan-
to quanto rebarbativo, de Processo Técnico de Elaboração dos Proje-
tos, resumi em apostila sob a forma de projeto de resolução (ementa: 
“Dispõe sobre a elaboração, quanto ao aspecto formal, dos projetos na 
Câmara dos Deputados”). Não podia imaginar que, cerca de três lustros 
mais tarde, iria o modesto lente, como assessor desta Casa do Congres-
so Nacional, compor o grupo que redigiria as Normas de Elaboração dos 
Trabalhos da Assessoria Legislativa da Câmara dos Deputados, e que a 
apostila funcionaria como um de seus pontos de partida.
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AlgumAS definiçõeS 

Assessor vem do latim assessore, o que se assenta junto7. Assessorar quer 
dizer assistir, auxiliar tecnicamente, graças a conhecimentos especiali-
zados em dado assunto8.

Assessoramento legislativo, lato sensu, é, segundo Ana Maria Brasileiro, 
“todo auxílio de natureza intelectual e consultiva prestado aos respon-
sáveis pela função legislativa, quer no âmbito local, estadual ou federal, 
quer dentro do Poder Legislativo ou do Executivo” 9.

Nos lindes dessa memória, entenderemos por assessoramento legisla-
tivo o prestado a instituição legislativa para o cumprimento de suas 
finalidades. Como as atribuições das casas legislativas não são apenas 
legiferantes, mas também, propriamente, parlamentares – servir de es-
tuário e câmaras de discussão, em nível político, dos problemas e an-
seios nacionais –, além de fiscalizadoras, o assessoramento legislativo 
atende a essas três grandes esferas de atuação daquelas assembleias.

Os tipos de assessoramento podem ser resumidos conforme os seguin-
tes esquemas:

Quanto à origem 

a. externo; 

b. interno (institucional, quando sistemático).

Quanto à frequência 

a. eventual (assistemático); 

b. permanente (sistemático).

7 NASCENTES, Antenor – Dicionário etmológico resumido. Rio de Janeiro: INL, 1966.
8 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 20-?.
9 BRASILEIRO, Ana Maria. O assessoramento legislativo. p. 20.
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Quanto à incidência 

a. na elaboração (inicial); 

b. na tramitação (análise das propostas, sua aprovação plena ou com 
emendas, ou sua rejeição).

Quanto à abrangência (ou destinação imediata) 

a. a cada parlamentar, privativamente; 

b. às lideranças; 

c. às comissões (ou à Mesa); 

d. central (aos deputados, individualmente, às lideranças, às comis-
sões e à Mesa).

Não incluo nesses esquemas o assessoramento partidário, lato sensu, por 
entender que apenas compete às casas legislativas manter o assessora-
mento aos braços dos partidos no Congresso, isto é, às lideranças.

Ressalvo, ainda, que na rubrica “assessoramento legislativo” não po-
nho todas as modalidades de assessoramento ocorrentes numa casa 
legislativa, mas tão só as que se relacionam de modo intelectual e ime-
diato com as suas atividades-fim.

AnteCedenteS 

Sobre os antecedentes da instituição do assessoramento legislativo na 
Câmara dos Deputados, transcrevo o que diz Atyr Lucci10:

Na Câmara dos Deputados, o assunto relativo ao assessora-
mento, de 1946 para cá, mereceu alguma atenção, mas não 
muita. Quando foi primeiro-secretário o Sr. Munhoz da Ro-
cha, já se havia cogitado da criação de uma assessoria. Mas 
a medida não obteve concretização. Na antiga Comissão de 
Finanças, que àquela época englobava as comissões de Or-
çamento e Fiscalização Financeira, ao tempo do presidente 
Horácio Lafer, foi feita uma experiência de assessoramento 

10 LUCCI, Atyr Emília de Azevedo. O assessoramento legislativo. p. 444-445.
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regular. Então, as proposições, antes de serem distribuídas 
aos relatores, passavam pelas mãos dos funcionários encar-
regados do assessoramento. E eram instruídas com infor-
mações, com pesquisas e com sugestões sobre redação. Os 
anais do Congresso registram pronunciamentos favoráveis 
de alguns deputados da época a esse tipo de assessora-
mento. Eu, particularmente, estou lembrada de alguns: do 
então deputado Café Filho referindo-se elogiosamente ao 
trabalho desenvolvido pelos assessores. Mas não foi dada 
estrutura orgânica a esse assessoramento e o serviço não 
teve continuidade. Em 1988, a Resolução no 27 autorizou a 
Mesa da Câmara dos Deputados a contratar com a Fundação 
Getúlio Vargas, ou outra organização de igual categoria, 
serviços técnicos de assessoria para suas comissões. Não 
tenho conhecimento de que a Mesa se houvesse utilizado 
alguma vez dessa faculdade.

Menciona a autora, em seguida, projetos de resolução apresentados 
pelos Srs. Vasconcelos Torres (no 3/59), Antônio Baby e César Pietro. 
O do segundo (no 5/59) autorizava a Mesa “a contratar, para assessora-
mento geral de todos os membros” da Câmara, “assessores parlamen-
tares devidamente titulados”, devendo os contratos ser “temporários 
e eventuais” e reger-se “pelos dispositivos do Código Civil Brasileiro 
reguladores da locação de serviços”. O assessoramento parlamentar 
seria legislativo e técnico; compreender-se-iam no assessoramento 
parlamentar legislativo a pesquisa de opinião pública, a coleta de da-
dos e levantamentos estatísticos, além da elaboração legislativa e suas 
implicações; no assessoramento parlamentar técnico, os estudos espe-
cializados em geral, nomeadamente nas áreas econômica, financeira, 
estatística e de “sistemática codificação da lei”. Posteriormente, o Sr. 
Paulo Freire apresentaria o Projeto de Resolução no 19 de 1963, assinado 
por um total de 207 representantes, visando a assegurar aos deputados, 
na legislatura em curso, “para custeio de seus serviços de assessoria, se-
cretaria e viagens, a importância mensal correspondente a treze vezes 
o salário mínimo em vigor na capital da República”.
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Em 1962, foi aprovada a Resolução no 67 (“reestrutura os serviços da 
Secretaria da Câmara dos Deputados e dá outras providências”), que, 
no Título II, Capítulo II, Seção I (“Dos Serviços da Mesa”), dispunha:

Subseção II – Da Assessoria Legislativa

Art. 15. A Assessoria Legislativa tem por finalidade prestar 
assistência técnica à Mesa, às comissões e aos deputados, 
competindo-lhe:

a) estudar, de modo geral, a atividade legislativa do Con-
gresso Nacional, com o fim de esclarecer os órgãos téc-
nicos da Câmara sobre as matérias em curso;

b) estudar, de modo especial, os projetos submetidos às 
comissões, a fim de sobre eles prestar aos respectivos 
relatores e demais componentes desses órgãos a coope-
ração de que necessitarem;

c) proceder, por iniciativa própria ou mediante solicitação 
dos deputados ou das comissões, a estudos e pesquisas 
sobre determinados assuntos, para a eventual elabora-
ção de projetos de lei a serem apresentados à Câmara;

d) examinar as sugestões enviadas à Câmara, à Mesa ou 
aos deputados e por estes encaminhadas ao seu estudo, 
informando sobre a conveniência e oportunidade de se-
rem propostas ou adotadas as medidas nelas alvitradas;

e) realizar outros estudos e pesquisas, por determinação 
da Mesa;

f) reunir-se, periodicamente, no conjunto de seus inte-
grantes, para o exame de proposições e assuntos legis-
lativos que, pela sua natureza, o exigirem.

Art. 16. Os encargos dessa assessoria serão do assessor le-
gislativo, ou, se assim o exigir a necessidade do serviço, de 
contrato de locação de trabalho técnico-científico, previs-
to no art. 17.

Art. 17. Deverá constar do orçamento da Câmara dos 
Deputados uma dotação global destinada ao pagamento de 
trabalhos de assessoria técnica legislativa.
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§ 1o O contrato de locação do trabalho estabelecerá a tarefa 
específica de natureza técnica a executar.

§ 2o É da competência do presidente a iniciativa e aplicação 
do previsto neste artigo.

Os cargos de assessor legislativo seriam isolados de provimento efeti-
vo (art. 44), competindo aos seus ocupantes “a execução dos trabalhos 
atribuídos à Assessoria Legislativa, discriminados no art. 15 dessa reso-
lução, e todas as tarefas correlatas que lhes forem atribuídas” (art. 74).

Em número de dez, símbolo PL-2, os cargos seriam preenchidos me-
diante concurso público de provas e títulos, exigido diploma universi-
tário do mais alto grau (art. 107). Estes nunca foram providos.

Lembra Maria Laura da Cunha Lion: 

O problema do assessoramento foi novamente levan-
tado quando do plano de reorganização da Câmara dos 
Deputados feito pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em 
1968. No anteprojeto da reorganização administrativa, 
aquela fundação aponta a ausência de um sistema de in-
formação para apoiar o trabalho das comissões técnicas da 
Casa, sendo essa a falha mais grave da organização.

E acrescenta:

Da análise levada a efeito e das entrevistas mantidas pelos 
técnicos da FGV com mais de 40 deputados, ficou evidencia-
do que a ausência de uma assessoria parlamentar de alto ní-
vel constitui o principal obstáculo ao bom desempenho da 
Câmara, não só quanto à atividade individual do deputado, 
mas aos trabalhos das comissões técnicas.11

Como resultado desses estudos, a Resolução no 20 de 30 de novembro de 
1971 criou a Seção de Assessoria Parlamentar, subordinada à Divisão (de-
pois Coordenação) de Estudos Legislativos, do Centro de Documentação 
e Informação; e, no Departamento de Comissões, a Assessoria Técnica Es-
pecializada. Por sua vez, o Regimento Interno (Resolução no 30 de 31 de 
outubro de 1972) assim dispõe sobre o assessoramento legislativo: 

11 LION, Maria Laura da Cunha. Assessoramento técnico na Câmara dos Deputados. p. 77.
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Art. 57. As comissões contarão, para o desempenho das suas 
atribuições, com um assessoramento técnico especializado, 
adequado às suas áreas de competência.

Art. 58. Recebido o pedido do deputado investido na condi-
ção de relator, o órgão de assessoramento legislativo terá 
o prazo, fixado por este, de até dez dias, para entregar os 
estudos básicos de elaboração do parecer; quando a propo-
sição tiver o caráter de urgência, este prazo será de vinte e 
quatro horas.

1o Caso o pedido seja formulado por presidente de comis-
são, salvo recomendação em contrário, o trabalho de pes-
quisa terá caráter de preferência, com prazo de entrega 
fixado em até cinco dias.

§ 2o Na hipótese de os pedidos serem feitos por deputado 
não investido na condição de relator, os trabalhos de pes-
quisa obedecerão à ordem cronológica de recebimento.

Art. 59. O órgão de assessoramento legislativo manterá ca-
dastro de pessoas físicas ou jurídicas que poderão, eventu-
almente, em caráter de consultores, ser contratados pela 
Mesa da Câmara.

Bem antes da Câmara, vinha o Senado implantando seu sistema de as-
sessoramento legislativo. Também são anteriores a Assessoria Técni-
co-Legislativa do governo do estado de São Paulo, que, embora direta-
mente subordinada ao governador, atendia a senadores e deputados, 
através de escritório em Brasília; os sistemas das assembleias legisla-
tivas daquele estado e de Minas Gerais; o da Câmara Municipal de São 
Paulo; e as assessorias legislativas dos governos de Santa Catarina e do 
Acre, destinadas a atender às respectivas bancadas nas duas Casas do 
Congresso Nacional.12

12 Cf. LUCCI, Atyr Emília de Azevedo. O assessoramento legislativo. p. 436-444 e BRASILEIRO, Ana 
Maria. O assessoramento legislativo. p. 147, 176-178.
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oS núCleoS pioneiroS

É curioso assinalar que as assessorias do Congresso Nacional só foram 
implantadas em meados do período autoritário iniciado em 1964. Quais 
seriam as prováveis causas desse fenômeno? O incremento do processo 
de industrialização das telecomunicações, da informatização? O afasta-
mento de Brasília ou uma busca de compensação pela perda de poderes?

São questões que fogem ao objetivo deste trabalho. Fique registrado, 
porém, que o legislador, numa e noutra Casa, optou claramente pelo 
assessoramento interno, institucional, isto é, próprio e permanente; o 
assessoramento externo ficou previsto para casos especiais, e na con-
dição eventual. É óbvio que está na raiz dessa opção, bem como na 
criação de outros serviços próprios, especialmente pelo Senado, a ne-
cessidade, vivamente sentida pelos parlamentares, de independência 
na obtenção e no tratamento da informação, relativamente ao “todo-
poderoso” Executivo.13

Os dois primeiros núcleos de assessoramento da Câmara foram institu-
ídos sob a presidência do deputado Pereira Lopes, sendo primeiro-vice-
presidente o deputado Luiz Braga, em 1972.

Conforme art. 101 da Resolução no 20 de 1971, à Assessoria Parlamentar 
competia:

Prestar assessoramento técnico à Câmara dos Deputados; 
preparar pesquisas necessárias aos deputados para ela-
boração de relatórios e estudos básicos de pareceres e 
anteprojetos; proceder a pesquisas bibliográficas especia-
lizadas; preparar estudos, informes e resumos no que diz 
respeito à interpretação das leis e dos dispositivos corre-
latos, implícitos ou conflitantes, das proposições; analisar 
dados e fatos relacionados com as áreas que não se incluem 
na competência específica de outros órgãos da divisão; e 

13 Sobre razões para semelhante opção, conforme: MACIEIRA, Anselmo. A elaboração legislativa 
e o assessor. p. 167; LUCCI, Atyr Emília de Azevedo. O assessoramento legislativo. p. 429, 432, 
450, 451; MESQUITA, Luciano. As assessorias parlamentares do Executivo. p. 64.
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proceder a estudos de direito comparado e de jurisprudên-
cia brasileira e estrangeira.

À Assessoria Técnica Especializada competia (art. 116):

Prestar assessoramento às comissões; preparar os estudos ne-
cessários às comissões e deputados para elaboração de pare-
ceres, relatórios e anteprojetos; e manter cadastro de pessoas 
físicas e jurídicas credenciadas a prestarem assessoramento 
especializado à Câmara dos Deputados, naquelas matérias in-
cluídas ou não nas áreas específicas de sua atuação.

Tinha a Mesa ampla liberdade para prover, com elementos da Casa ou 
não, os cargos de assessor parlamentar ou técnico especializado, estan-
do os indicados sujeitos a prova prática de capacitação.

A ASSeSSoriA legiSlAtivA

O confronto das atribuições das duas assessorias revela superposição. 
Por outro lado, questionava-se o posicionamento de uma e outra no or-
ganograma da Câmara. Sobre esse ponto, diz Anselmo Macieira, antigo 
assessor do Senado, que é condição para a eficiência de uma assessoria 
“dispor de autoridade”, “estar livre de subordinações administrativas 
nos baixos escalões, sujeita apenas à Mesa da respectiva câmara”. E 
vai mais longe, exigindo “um local de trabalho tanto quanto possível 
preservado do burburinho permanente que costuma lavrar nas depen-
dências das Câmaras” e observando que “burocratas (com a obsessão 
estreita do formalismo e do horário) dificilmente entendem o regime 
de trabalho que se faz necessário à produtividade do técnico”.14

Atyr Lucci faz referência a estudiosos que opinam quanto à necessidade 
de uma assessoria técnica “estar livre de subordinação a escalões inter-
mediários” e defendem uma sujeição “apenas à Mesa Diretora”.15

A Resolução no 52 de 1973 não foi tão longe, mas unificou as duas asses-
sorias, sob a denominação de Assessoria Legislativa, subordinada ime-

14 MACIEIRA, Anselmo. A elaboração legislativa e o assessor. p. 164-165.
15 LUCCI, Atyr Emília de Azevedo. O assessoramento legislativo. p. 450.
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diatamente à Diretoria Legislativa. “Esse posicionamento” – comenta 
Maria Laura da Cunha Lion – “pretende não só um escalão mais ele-
vado para o órgão, mas, acima de tudo, sua atuação mais dinâmica e 
produtiva”.16 A direção do órgão coube a Olmerindo Ruy Caporal, que 
chefiava a Assessoria Técnica Especializada.

O contingente de 35 assessores da novel assessoria, sendo 15 da Par-
lamentar e 20 da Técnica Especializada, tornou-se insuficiente para 
atender à crescente demanda. A Lei no 6.330, de 13 de maio de 1976, a 
qual o presidente Ernesto Geisel preferiu não sancionar (promulgou-a 
o então presidente do Senado Federal, Magalhães Pinto), criou mais 
40 cargos; e a Resolução no 32 do mesmo ano determinou que estes 
fossem providos por concurso público de provas e títulos. Creio que 
foi a primeira vez que se condicionou o preenchimento de cargos em 
comissão a semelhante ritual.

pronunCiAmentoS: Sim ou não?

Outra elogiável providência da Resolução no 32 de 1976 foi determinar, 
em seu artigo 5o, “estreito entrosamento, visando a adotar uma efetiva 
interação de suas atividades”, entre a Assessoria Legislativa e o Centro 
de Documentação e Informação. 

A mais notória inovação, porém, consistiu em dar à assessoria a atribui-
ção de “redigir minutas de pronunciamentos parlamentares”. Opõe-se-
lhe, frequentemente, o argumento de que o discurso deveria ser antes 
confiado ao assessor da equipe do interessado, o qual poderia – como 
não o pode um órgão central de assessoramento – dar o indispensável 
toque pessoal, senão ideológico, e uniformidade estilística aos pronun-
ciamentos do parlamentar. Em tese, estou de acordo, mas a possibilida-
de de efetivo e competente assessoramento singular ao deputado pago 
pela Câmara é ainda hoje remota.

Desde a instituição dos núcleos pioneiros de assessoramento, muitos 
representantes pediam-lhes estudos e os liam como discursos, muitas 

16 LION, Maria Laura da Cunha. Assessoramento técnico na Câmara dos Deputados. p. 78.
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vezes limitando-se, à guisa de adaptação, a antepor-lhes a expressão 
“Sr. Presidente, Srs. Deputados”. A criação da área de Redação Parla-
mentar veio, realisticamente, dar cobertura legal a essa demanda mas-
carada, evitando-se, assim, constrangimentos e impropriedades.

eCletiSmo x eSpeCiAlizAção

Apesar do nome – Assessoria Técnica Especializada – de um dos núcle-
os pioneiros, é preciso reconhecer que a especialização era antes uma 
intenção do que uma realidade – nem seria possível, com apenas vinte 
assessores, pouco mais que o número das comissões permanentes, e 
muito menos que as matérias sujeitas ao crivo delas. A fusão com a As-
sessoria Parlamentar, de que resultou um total de 35 assessores, não 
modificou esse quadro. O aumento e a diversificação da demanda, en-
tretanto, logo mostraram a necessidade de ampliação do contingente e 
da aquisição ou formação de especialistas nos assuntos mais solicitados 
e nos mais complexos. Isso conduziu à criação de mais de quarenta car-
gos e à divisão do órgão em treze áreas de conhecimento. Um começo 
de especialização, não mais.

Hoje, criados e providos outros quarenta cargos, passa a assessoria a 
contar com um quadro de 115 assessores17, recrutados para vinte áreas, 
o que deverá permitir um grau maior de especialização.

Haverá, talvez, quem ainda julgue aconselhável cometer exclusivamen-
te a juristas a redação das leis; mas a complexidade crescente dos fatos 
e dos problemas sociais e econômicos passou, desde muito, a exigir que 
à informação jurídica se aliasse a de outros campos do saber.

Lembra Atyr Lucci que “a lei regula, em escala cada vez maior, relações 
de conteúdo técnico, cujo conhecimento escapa ao jurista”, e exem-
plifica: “saúde pública, educação, indústria, comércio, transportes”18, 
enumeração a que podemos acrescentar: energia, telecomunicações, 
informática, e um sem-número de outros itens. 

17 Dado de 1990.
18 LUCCI, Atyr Emília de Azevedo. O assessoramento legislativo. p. 453.
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De outro lado, é preciso convir que não podem as casas legislativas so-
nhar com assessores em quantidade e nível de especialização compa-
ráveis aos do Executivo, cuja máquina administrativa, longe de se cin-
gir aos gabinetes dos palácios da capital, cobre o país em praticamente 
todas as suas esferas de atividade. Assim, é importante compreender 
que os assessores do Legislativo hão de se especializar ao mesmo tempo 
que expandem um cultura geral, sendo-lhes imprescindível uma certa 
gama de conhecimentos jurídicos, especialmente de direito constitu-
cional, processo e técnica legislativa; e que uma certa dose de ecletismo 
não se pode evitar em seu ofício.

Nessa linha, recordemos a verificação e a proposta da comissão encarre-
gada de estudar a amplificação e reformulação da assessoria do Senado:

[...] as peculiaridades do Assessoramento Legislativo im-
põem, muitas vezes, o recurso ao ecletismo. Em face de cir-
cunstâncias especiais, quando absolutamente imperiosas 
por necessidade de serviço, será preciso convocar assesso-
res de uma determinada área para o atendimento de outra. 
Nesses casos, respeitada a manifesta ou declarada inexpe-
riência ou inaptidão de cada um, aplicar-se-ão os seguintes 
critérios: 1o) o assessor será convidado a colaborar, com 
invocação das virtudes de solidariedade funcional e da boa 
vontade pessoal; 2o) o assessor será convocado ao trabalho 
eclético, observada a máxima correlação ou afinidade disci-
plinar das áreas; 3o) o assessor será demandado ao trabalho 
eclético, sempre que, esgotadas as instâncias anteriores, a 
urgência da tarefa, a ausência de outros assessores ou a sim-
ples necessidade momentânea assim o determinarem.19 

O reconhecimento da distância entre o ideal e o possível levou a Câmara 
dos Deputados, no art. 8o, § 1o, da Resolução no 34 de 1985, a temperar a 
exigência de assessoramento especializado com esta pitada de cautela: 
“As áreas de especialização serão intercomunicantes; serão distribuí-
dos por conexão, na medida do possível, os trabalhos que não se enqua-
drem, a rigor, em nenhuma delas”.

19 ROSA, Edgard Lincoln de Proença et al. Proposta de ampliação e reformulação da assessoria do 
Senado Federal. p. 28.
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AtuAlidAde dA ASSeSSoriA

A Resolução no 34 de 1985 (minimamente alterada pela Resolução no 32 
de 1986), com 26 artigos e 4 anexos, é um regimento mais extenso e 
minucioso que a Resolução no 32 de 1976, com 8 artigos.

Diferentemente desta última resolução, a de 1985 não se limita a dispor 
mais largamente sobre competência, estrutura, composição profissio-
nal, provimento dos cargos, vinculação do assessor, interação com o 
Centro de Documentação e Informação e atendimento às comissões. 
Regula também as solicitações de trabalho, sua distribuição, o caráter 
sigiloso do assessoramento; amplia consideravelmente a estrutura de 
apoio; incorpora dispositivos sobre a competência do chefe (que passa 
a ser diretor) e dos assessores; e ainda altera e anexa, tornando-o por-
tanto mais rígido – o que deve ser agora revisto –, o conteúdo do Ato da 
Mesa no 42 de 1976, que “estabelece, para cargos de assessor legislativo, 
as respectivas áreas de atividade”. Hoje, sob nova Constituição e novo 
Regimento Interno, e ante uma perspectiva de reforço do quadro, está-
se a pedir reformulação (pende de apreciação da Mesa o anteprojeto de 
resolução com essa finalidade). 

A Lei no 7.588, de 12 de janeiro de 1987 (promulgada pelo então sena-
dor José Fragelli), criou 40 cargos de assessor, elevando o contingente 
nominal do órgão para 115. Essa providência – já então atrasada, pois 
se esperava a aprovação da lei a tempo de se reaparelhar a assessoria 
para melhor atender à convocada Assembleia Nacional Constituinte – 
somente em fins de 1989 começa a sair do papel, com a autorização do 
correspondente concurso público.

O grande número de aposentações, encerrada a faina constituinte, 
deixa o órgão enfraquecido, com sessenta vagas por preencher, sem 
condições de bem atender à intensa demanda, seja dos deputados, in-
dividualmente, seja das revitalizadas comissões, quer para as tarefas 
normais da legislatura, quer para a elaboração das leis complementares 
e leis ordinárias regulamentadoras da Constituição. Isso está longe de 
significar inércia (em setembro de 1989, ascendia a 6.700 o número de 
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trabalhos solicitados durante o ano, restando por atender, no mês de 
janeiro seguinte, apenas 690, cerca de 10%); significa, pelo contrário, 
uma intensidade de trabalho que andou beirando o insuportável, com 
risco até para a qualidade do assessoramento.

Alguns dados estatísticos servirão para resumir a magnitude do volume 
de trabalho do órgão.

Nos seus dezoito anos de existência, a assessoria tem produzido perto 
de cem mil trabalhos, assim distribuídos, em números redondos20:

• elaboração legislativa ...................................................... 75 mil

• redação parlamentar ....................................................... 15 mil

• estudos e pesquisas .......................................................... 10 mil

Compreendem-se nessa produção desde as respostas verbais a simples 
consultas até a elaboração de alentados estudos; de breves requerimen-
tos a extensos discursos; além de pareceres e projetos dos mais variados 
graus de complexidade. Em 1972, o total não chegou a 300; em 1987, ano 
de ponta das propostas constituintes, passou de 13.000. É interessante 
assinalar que a demanda – e, portanto, a produção – tende ao máximo 
nos anos iniciais de legislatura e ao mínimo nos finais, ou seja, nos anos 
de campanha eleitoral. O percentual de deputados que se têm valido do 
órgão, relativamente ao total da representação, varia entre o mínimo 
de 58%, em 1978, e o máximo de 91%, em 1980.

CrítiCA do modelo e diretrizeS AtuAiS

Em matéria de assessoramento legislativo, lato ou stricto sensu, como em 
tantas outras, o padrão, para nós, são os Estados Unidos da América. O 
Congresso segue o modelo deste país de extensa e diversificada rede de 
informações e assessoramento, a qual esquematizamos a seguir:

I. O CRS (Congressional Research Service – Serviço de Pesquisas do 
Congresso) é responsável por estudos, informes, organização de 

20 Dados relativos ao período 1972-1990. Em setembro de 2011, dados preliminares projetavam 
cerca de 24 mil trabalhos escritos no ano.
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seminários, etc., para o que dispõe de centenas de servidores, incluin-
do “juristas especializados nos diversos campos do direito, economis-
tas, educadores, diplomatas, militares, físicos, químicos, especialistas 
em energia atômica, em ciência política, bibliotecários, tradutores”. 
Além disso, a Biblioteca do Congresso tem a faculdade de contratar, 
para servir no CRS, em colaboração com a equipe permanente, es-
pecialistas em “assuntos de interesse dos membros do Senate ou da 
House of Representatives ou das comissões mistas”, os quais 

podem ser chamados a opinar sobre projetos em tramita-
ção, a fazer a estimativa dos prováveis resultados da apro-
vação da matéria, apresentando alternativas nesse senti-
do, ou sugerindo métodos alternativos, pelos quais tais ou 
quais resultados podem ser obtidos.21

No Brasil, cujo Congresso possui duas bibliotecas, uma em cada Casa, 
diferentemente do Parlamento norte-americano, os serviços corres-
pondentes são prestados pelo Centro de Documentação e Informação e 
pela Assessoria Legislativa, em proporções obviamente menores. 

II. O CBO (Congressional Budget Office – Escritório de Orçamento do Con-
gresso), a que temos similares nas assessorias de orçamento e fisca-
lização financeira.

III. O GAO (General Accounting Office – Escritório de Contabilidade Ge-
ral), que equivale, em certa medida, ao nosso Tribunal de Contas 
da União, é “a mais importante agência de auditoria e análise de 
programas do governo federal”.22

IV. O OTA (Office of Technology Assessment – Escritório de Avaliação Tec-
nológica) destina-se a 

assegurar o fornecimento de informações eficazes, não 
tendenciosas, a respeito dos efeitos físicos, biológicos, 
econômicos, sociais e políticos de aplicações tecnológicas 

21 ALENCAR, Ana Valderez A. N. de. As instituições legislativas e o Comparative Development 
Studies Center da State University of New York at Albany. p. 305-307; KNEZO, Genevieve J. 
Ciência e tecnologia no Congresso dos Estados Unidos da América do Norte. p. 365-366; BRI-
TO, Manoel Francisco. Visita à nova Alexandria. p. 9-10, e LUCCI, Atyr Emília de Azevedo. O 
assessoramento legislativo. p. 431-432.

22 KNEZO, Genevieve J. Ciência e tecnologia no Congresso dos Estados Unidos da América do 
Norte. p. 365.
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e auxiliar no assessoramento legislativo em assuntos que 
dependem da apreciação do Congresso.

É um órgão do Congresso, mas de constituição complexa, da qual par-
ticipam parlamentares, uma equipe de apoio administrativo e técnico, 
além de “cidadãos da iniciativa privada, cientistas e tecnólogos”, sendo 
que “os serviços de assessoria para assuntos tecnológicos são prestados 
por pessoas contratadas fora do Congresso ou por equipes de pesquisa 
da própria Casa”.23 Inspirou-nos a instituição do Conselho de Altos Es-
tudos e Avaliação Tecnológica, previsto nos arts. 275 a 277 do novo Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, resultantes de proposição 
do deputado José Costa.

V. Além dos órgãos centrais citados, cada comissão e subcomissão é 
assistida por assessores próprios, distribuídos entre a Maioria e a 
Minoria.

VI. As bancadas partidárias em cada Casa também têm o seu staff.

VII. Existem, ainda, órgãos de assessoramento no Senado e na Câmara 
voltados especialmente para a elaboração legislativa.

VIII. Cada parlamentar tem direito a verba individual (variável de acordo 
com critérios que não cabem aqui abordar), a qual lhe permite man-
ter staff na capital federal e em seu escritório no estado.

IX. Por último, cabe mencionar, sem a pretensão de termos esgotado o 
assunto, o mecanismo do lobby (institucionalizado em nossa Câmara 
dos Deputados na forma do art. 60 do antigo Regimento Interno, a 
que corresponde o art. 259 do atual, e regulamentado pelo Ato da 
Mesa no 26 de 1973).24

Podemos ver que todos os tipos de assessoramento mencionados no iní-
cio desse trabalho são abundantemente oferecidos à instituição legisla-
tiva norte-americana e a seus membros. No Brasil, na impossibilidade 
atual de custear assessorias em quantidade e eficiência aproximadas às 
referidas nos itens I, IV, V e VIII, discute-se muito se a responsabilidade 

23 KNEZO, Genevieve J. Ciência e tecnologia no Congresso dos Estados Unidos da América do 
Norte. p. 363-365.

24 SILVA, Paulo Vieira da; RIBAS, Antonio Neuber. Assessoramento e lobby no Congresso Nacio-
nal p. 39-42.
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pelo assessoramento legislativo deve ser cometida a um órgão central 
ou dividida com cada uma das comissões. 

Rosinethe Monteiro Soares, ex-diretora da Assessoria Parlamentar, é 
de opinião que “a assessoria centralizada já de há muito tempo é uma 
irrealidade”, explicando:

A unidade da Assessoria Legislativa só existe hoje em seu 
aspecto formal [...]. Mas, mantendo um só sistema de con-
trole, é frequente a cessão de assessores para as comissões, 
onde eles permanecem prolongadamente, mesmo manten-
do o vínculo funcional formal com a assessoria.25

O saudoso assessor Paulo Vieira da Silva e o ex-diretor da Assessoria 
Legislativa da Câmara Antonio Neuber Ribas ressaltam que “a direção 
tem-se batido sempre pela unidade do órgão como a melhor opção para 
a produtividade, a interdisciplinaridade, a valorização do órgão e de 
seus integrantes”.26 Assim pensava, também, a comissão incumbida de 
propor a reformulação da Assessoria do Senado.27

Entendo que a manutenção de uma assessoria central é de suma valia 
e de capital importância para os deputados individualmente conside-
rados, os quais não se poderiam socorrer dos funcionários das diversas 
comissões para elaborar as suas proposições e redigir os seus pronun-
ciamentos (nem há recursos para lhes assegurar equipes privativas 
capazes de fazê-lo com eficiência); para a Mesa, cujos integrantes não 
podem contar, nos respectivos gabinetes, com assessores habilitados 
em todas as matérias sobre as quais são chamados a opinar; para a Pre-
sidência, destacadamente (lembre-se, por exemplo, que é tarefa da as-
sessoria minutar com razoável antecedência as falas previstas na pauta 
de homenagens, além dos demais pronunciamentos e trabalhos outros 
que lhe sejam especialmente encomendados, diretamente ou por in-
termédio da Secretaria-Geral da Mesa); para a administração da Casa; 

25 SOARES, Rosinethe Monteiro. Assessoria na Câmara dos Deputados. p. 7-8.
26 SILVA, Paulo Vieira da; RIBAS, Antonio Neuber. Assessoramento e lobby no Congresso Nacio-

nal. p. 38-39.
27 ROSA, Edgard Lincoln de Proença et al. Proposta de ampliação e reformulação da assessoria do 

Senado Federal. p. 18-19.
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e, afinal, para as comissões mesmas, que sempre hão de beneficiar-se 
da possibilidade de atendimento multi e interdisciplinar que só o órgão 
central pode oferecer.

Bem analisadas as citações, os grupos de opinião representados nos pa-
rágrafos anteriores, ao invés de se repelirem, descobrem-se compatí-
veis e harmonizáveis mediante a correta institucionalização da prática 
a que alude a primeira transcrição, de modo a assegurar às comissões 
amplo apoio para o cumprimento de suas novas funções constitucio-
nais, sem os inconvenientes da departamentalização excessiva, ten-
dente a pulverizar, em vez de congregar, os recursos existentes. É solu-
ção que adota o novo Regimento ao determinar:

Art. 64. As comissões contarão, para o desempenho das suas 
atribuições, com assessoramento e consultoria técnico-legis-
lativa e especializada em suas áreas de competência, a cargo 
do órgão de assessoramento institucional da Câmara, nos ter-
mos de resolução específica e do que prevê o § 1o do art. 278.

Art. 278.........................................................................................

§ 1o A Consultoria Legislativa disporá também de núcleo 
de assessoramento às comissões, incumbido de organizar 
e coordenar a prestação de assistência técnica ou especiali-
zada aos trabalhos dos colegiados da Casa, através dos pro-
fissionais integrantes dos núcleos temáticos com as quais 
tenham correlação.

.........................................................................................................

Acrescente-se que o § 3o deste último artigo, repetindo disposição do 
Regimento anterior, incumbe à Assessoria Legislativa a manutenção de 
“cadastro de pessoas físicas ou jurídicas para eventual contratação de 
serviços de consultoria autorizada pela Mesa”. Alerta-se para o fato de 
que a contratação seja, de fato, eventual, pois, como vimos ao discorrer 
sobre os “núcleos pioneiros”, é de toda conveniência que a informação 
e o assessoramento normais à Casa provenham de órgãos próprios, sob 
pena de colocarem-se em risco a independência e a fidedignidade, su-
cumbidas à superposição de interesses particulares e a contaminações 
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ideológicas. Além disso, deve o assessoramento contratado sujeitar-se 
ao controle de qualidade.

Estando essas linhas gerais previstas no atual Regimento Interno, e 
concluído o concurso público autorizado pelo Ato da Mesa no 136 de 7 
de junho de 1989, urge agora adaptar a Resolução no 34 de 1985 ao novo 
delineamento regimental e às novas necessidades da assessoria em ma-
téria de informatização e de serviços de apoio.

ConCluSão

O panorama traçado mostra que a assessoria, o assessoramento legislati-
vo na Câmara dos Deputados, ainda não chegou ao fim de sua trajetória 
evolutiva. Tem de lutar ainda contra carências, distorções e incompre-
ensões para alcançar o nível ótimo de estruturação e desempenho. Feita 
essa ressalva, apraz-me, entretanto, dizer, com Rosinethe Monteiro Soa-
res, que o seu concurso para o desempenho de atividades-fim do Legisla-
tivo “criou um hábito irreversível de boa qualidade dos serviços”.28

Concluo essa memória manifestando a convicção de que os dezoito 
anos29 da Assessoria Legislativa se traduzem num acervo de excelentes 
serviços prestados, significando uma experiência vitoriosa, que não se 
pode pôr de lado, menosprezar ou desvirtualizar. É imperioso, isto sim, 
reconhecê-la, prestigiá-la e reaparelhá-la – como a todos os órgãos de 
informação e apoio técnico da Casa –, se se pretende dotar a Câmara 
dos Deputados de meios para bem se desincumbir de suas novas e al-
tas responsabilidades constitucionais, senão mesmo se preparar para 
o possível caminho de uma segunda e mais cabal experimentação do 
sistema parlamentar na República.

28 SOARES, Rosinethe Monteiro. Assessoria na Câmara dos Deputados. p. 5.
29 Este artigo foi escrito em fevereiro de 1991.



47Breve memória sobre o assessoramento legislativo na Câmara dos Deputados

referênCiAS

ALENCAR, Ana Valderez A. N. de. As instituições legislativas 
e o Comparative Development Studies Center da State 
University of New York at Albany. Revista de Informação 
Legislativa, Brasília, n. 43, p. 299-303, jul./ set. 1974.

ANIENTO, Eduardo. A elaboração legislativa e o assessor. Revista do 
Serviço Público, Rio de Janeiro, v. 86, n. 1/2, p. 60-63, jan./fev. 1960.

BALEEIRO, Aliomar. A biblioteca no processo legislativo. In: 
DO PROCESSO legislativo: ciclo de conferências sobre a prática 
legislativa de 14 de abril a 28 de maio de 1971. Brasília: Câmara dos 
Deputados, Centro de Documentação e Informação, 1972. p. 57-65.

BRASILEIRO, Ana Maria. O assessoramento legislativo. 
Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1968.

BRITO, Manoel Francisco. Visita à nova Alexandria. Jornal do 
Brasil, Rio de Janeiro, 18 fev. 1989. Cad. Ideias, p. 6-10.

CARDOSO, Fernando Henrique. O Poder Legislativo moderno 
no Estado: declínio ou valorização? Revista de Informação 
Legislativa, Brasília, v. 81, p. 37-44, jan./mar. 1984.

CARDOSO, Kleber Miranda. A elaboração legislativa e o assessor. Revista 
de Finanças Públicas, Rio de Janeiro, n. 205, p. 33-35, jan./fev. 1959.

DO PROCESSO legislativo: ciclo de conferências sobre a prática 
legislativa de 14 de abril a 28 de maio de 1971. Brasília: Câmara 
dos Deputados, Centro de Documentação e Informação, 1972.



48 40 anos de Consultoria Legislativa ∙ Consultores Legislativos e Consultores de Orçamento

KEITH, Gary. Comparing legislative studies groups in three states. 
Legislative Studies Quarterly, Iowa City, v. 6, n. 1, p. 69-86, Feb. 1981.

KNEZO, Genevieve J. Ciência e tecnologia no Congresso dos Estados 
Unidos da América do Norte. In: CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE 
DESENVOLVIMENTO DO PODER LEGISLATIVO, 2, 1975. O Poder Legislativo na 
sociedade contemporânea. Brasília: Câmara dos Deputados, 1976. p. 359-369.

LION, Maria Laura da Cunha. Assessoramento técnico na Câmara dos 
Deputados: depoimento de uma bibliotecária como assessora. Revista 
de Biblioteconomia de Brasília, v. 2, n. 1, p. 71-84, jan./jun. 1974.

LUCCI, Atyr Emília de Azevedo. O assessoramento legislativo. In: DO 
PROCESSO legislativo: ciclo de conferências sobre a prática legislativa 
de 14 de abril a 28 de maio de 1971. Brasília: Câmara dos Deputados, 
Centro de Documentação e Informação, 1972. p. 423-460.

MACIEIRA, Anselmo. A elaboração legislativa e o assessor. Revista do 
Serviço Público, Rio de Janeiro, v. 86, n. 3, p. 156-171, mar. 1960.

MELO, Chagas. Assessoria legislativa: organização e funcionamento. 
Revista do Serviço Público, Brasília, v. 97, n. 1, p. 36-42, jan./mar. 1965.

MESQUITA, Luciano. As assessorias parlamentares do Executivo. 
Estudos Legislativos, Brasília, v. 1, n. 1, p. 63-69, jan./jun. 1973.

ROSA, Edgard Lincoln de Proença et al. Proposta de ampliação e reformulação 
da assessoria do Senado Federal. Brasília, DF: [S.n.], 1985. [Fotocopiado].

SILVA, Paulo Vieira da; RIBAS, Antonio Neuber. Assessoramento  
e lobby no Congresso Nacional. Humanidades, Brasília, 
n. 13, p. 35-42, maio/jul. 1987.



49Breve memória sobre o assessoramento legislativo na Câmara dos Deputados

SOARES, Rosinethe Monteiro. Assessoria na Câmara dos Deputados. 
[Brasília: 1984? Datilografado, sem revisão da autora].

SOUZA, Sully Alves. O apoio técnico ao partido e ao parlamentar. Revista 
de Informação Legislativa, Brasília, n. 32, p. 107-112, out./dez. 1971.

VIVAS, Jorge B. Del asesoramiento técnico en la formulación 
y redacción de las leyes. Revista Jurídica Argentina La Ley, 
Buenos Aires, n. 124, p. 186-192, out./dez. 1966.



51

A reSolução nº 48, de 1993, e A ConSolidAção do 
ASSeSSorAmento legiSlAtivo inStituCionAl  

dA CâmArA doS deputAdoS

Célio de Souza30

Nesta breve reflexão, não se cuida de revisitar o percurso históri-
co, de duas décadas, que culminou com o processo de afirmação 
do status organizacional e a estruturação das atividades de con-

sultoria e assessoramento legislativo, conquistados com o advento da 
Resolução da Câmara dos Deputados (RCD) no 48 de 26 de agosto de 1993.

A reconstrução da trajetória da atual Consultoria Legislativa 
(Conle) – desde suas origens, nos anos 70, até o momento político 
subsequente à Carta de 1988 – já foi diligentemente produzida e 
pode ser melhor conhecida graças ao primoroso trabalho Breve 
memória sobre o assessoramento legislativo na Câmara dos Deputados, 
divulgado em junho de 1989, de lavra do seu ex-diretor, bem 
como ex-diretor legislativo da Casa, Dr. Anderson Braga Horta.

A nova Constituição trouxe consigo a necessidade de a Casa atualizar 
seu Regimento Interno, em substituição ao texto posto em vigor pela 
Resolução no 30 de 1972, em cujo bojo também se abrigava de forma 
incipiente o sistema de assessoramento legislativo, o que sugere cir-
cunscrever a presente análise ao interregno entre a aprovação do vi-
gente RICD, em 1989, até a edição da Resolução no 48 de 1993, que veio 
a regular o assessoramento legislativo institucional. 

Durante a tramitação do projeto que se converteu no atual Regimento 
Interno (PRC no 54 de 1989, de autoria da Mesa, cuja apresentação em 

30  Servidor efetivo da Câmara dos Deputados de 10-10-1968 a 28-1-1994; assessor legislativo 
em 20-11-1978; e diretor da Asleg de 12-3-1991 a 28-1-1994.
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Plenário se deu em 21 de fevereiro e teve redação final aprovada na ses-
são de 21 de setembro, sendo publicada um dia depois como Resolução 
no 17, de 21/9/1989), tive oportunidade de prestar assessoramento à 
relatoria da matéria, pela Mesa. 

Da mesma forma, por força de circunstâncias, também me coube atuar 
em todo o processo de formalização legislativa da Resolução no 48 de 
1993, originária do PRC no 36 de 1991, subsidiando o trabalho da relato-
ria em Plenário e na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, 
hoje nominada Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, assim 
como a atuação de vários membros da Casa, conhecedores e reconhe-
cedores do trabalho da Assessoria Legislativa (Asleg), empenhados em 
levar a bom termo o projeto.

No curso da proposição do novo Regimento Interno, já fora possível 
deixar definidas no texto projetado as linhas gerais do sistema de con-
sultoria e assessoramento legislativo, tendo por foco a Assessoria Le-
gislativa e o Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica (Caeat), 
observando-se que este resultou também de esforços do ex-deputado 
José Costa, mirando o Office of Technology Assessment, órgão que à época 
integrava a estrutura do Congresso dos EUA.

Poucos se deram conta de que o êxito regulatório somente foi alcança-
do, quase quatro anos depois – após superados sucessivos óbices e desa-
fios –, com a edição da Resolução no 48, de 2003, mediante a qual se con-
solidou o sistema e o órgão de assessoramento legislativo da Câmara 
dos Deputados; somente se viabilizou porque, precedentemente, em 
âmbito regimental, os aspectos essenciais do sistema de assessoramen-
to legislativo ficaram assentados, ampliando o que a respeito constava 
do texto anterior do RICD. 

Essa base regimental permitiu, em grande parte, que se resistisse às 
investidas adversas, afastando propostas divergentes e dispersivas, 
oriundas de fontes que, em várias ocasiões, se mobilizaram em busca 
de dar solução incongruente com a proposta técnica preconizada pelo 
órgão de assessoria institucional, acolhida pelas instâncias superiores e 
integralmente pela Mesa, na forma de projeto de resolução. 
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A SuperveniênCiA do edito regulAtório

Conforme expressa a justificação do PRC no 36, de 1991, que se trans-
formou na vigente Resolução no 48, de 1993, o projeto em tela teve por 
escopo dar efetividade aos preceitos regimentais que remeteram a re-
solução específica a institucionalização do sistema de assessoramento 
legislativo unificado da Câmara dos Deputados.

Durante sua tramitação, as forças a que fiz alusão ressurgiram em Plená-
rio, não só por emendamento, mas na sujeição do projeto à apreciação da 
CCJ, contrariando a tradição de que à própria Mesa, em relação aos proje-
tos de sua autoria, caberia o juízo sobre os pressupostos legais, regimen-
tais e de técnica legislativa da proposição, dado que a própria lei interna 
lhe reconhecia o juízo prévio de admissibilidade de todos os projetos.

A providência resultou, obviamente, na procrastinação da apreciação 
do projeto, que já recebera um primeiro elenco de emendas de Plená-
rio. No curso de meses, assistiu-se à inclusão em pauta, à retirada de 
pauta e à final reinclusão da matéria na Ordem do Dia. Em seu trâmite, 
ao lado da multiplicidade e heterogeneidade das iniciativas de emen-
damento, suscetíveis de comprometer aspectos importantes do modelo 
de assessoramento, tão arduamente construído junto aos níveis gesto-
res competentes e perfilhado pelas instâncias políticas, foi preciso en-
frentar o emperramento do projeto naquele colegiado (encaminhado 
à CCJ em 26/6/1991, dali só retornou em 5/12/1991, com substitutivo). 

Transposta a barreira, ressalve-se: sustentada por um único membro 
daquela comissão, seguiram-se episódios, atitudes e delongas contun-
dentes e estressantes – acerca dos quais melhor poupar o leitor –, agra-
vados por obstrução eventual dos trabalhos de Plenário, o que resultou 
no atraso de quase um ano, de 20/1/1992 a 8/12/1992, para a volta do 
projeto à Ordem do Dia, exigindo aditamento de parecer do relator e 
nova subemenda substitutiva, porém só levado a discussão na sessão de 
3 de março do ano seguinte. 

Mesmo na reta final, novamente se depara com um segundo elenco de 
emendas de Plenário, que suscitou a necessidade de outro parecer da 
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Mesa, proferido em 11/8/1993, pela relatoria do 1o vice-presidente, se-
guindo-se a votação da matéria na sessão de 26 do mesmo mês. 

Nessa sequência de embates, seria omissão imperdoável deixar de res-
saltar as contribuições e o posicionamento ostensivo e determinado 
que deputados e ex-deputados assumiram em prol da aprovação do 
projeto, a exemplo do deputado Roberto Magalhães, relator junto à 
CCJ, cujo esforço para superação de resistências, a que se somaram os 
deputados votantes José Maria Eymael e Nilson Gibson, tornou possí-
vel consumar a deliberação do colegiado, além do 1o vice-presidente, 
deputado Adylson Motta, e do 1o secretário, deputado Inocêncio Olivei-
ra, aos quais coube relatar a matéria em Plenário, pela Mesa.

o modelo definido no regimento interno e 
diSCiplinAdo pelA reSolução no 48, de 1993

Assessoramento unificado em nível de direção e coordenação, 
com prestação de atendimento descentralizado31

O primeiro balizamento está posto logo no caput do art. 275 do RICD, 
replicado no art. 1o da RCD no 48, de 1993, quando se refere ao “sistema 
de consultoria e assessoramento institucional unificado da Câmara dos 
Deputados”, a ser prestado “à Mesa, às comissões, às lideranças, aos 
deputados e à administração da Casa”.

Trata-se da chancela a uma das principais diretrizes do sistema, cuja 
observância tem por fundamento irretorquível leque de razões, de-
monstradas na prática cotidiana e na vivência das diferentes ativida-
des demandadas ao órgão de assessoramento institucional. É preciso, 
de plano, ressaltar que essa unificação se realiza em termos de direção 
e coordenação das atividades e recursos e de vinculação funcional de 
quase duas centenas de profissionais especialistas, mas não implica a 
centralização do atendimento.

31 “(...) que, em síntese, considerados...” (voto em separado do Sr. Nilson Gibson, na CCJ, em reu-
nião de 5-12-1991).



55A Resolução nº 48, de 1993, e a consolidação do assessoramento legislativo institucional da Câmara dos Deputados 

Em documento diagnóstico produzido coletivamente na então Asleg, 
em abril de 1991, ficou assente a inviabilidade de prestar-se o assesso-
ramento legislativo, entendido como função de apoio técnico-especia-
lizado à ação legiferante, mediante alocação dos profissionais junto de 
cada agente da ação legislativa, isto é, Mesa, comissões, lideranças e 
deputados – já referidos anteriormente.

Em abono da validade da forma consagrada regimentalmente, aduziu-
se o seguinte elenco de características significativas:

a. maximização da utilização de recursos técnico-especializa-
dos relativamente escassos; a existência de uma coordena-
ção única permite a adequada organização do atendimento 
às comissões, segundo a demanda, com a necessária agili-
dade para o apoio às comissões temporárias, quando for o 
caso; ao mesmo tempo, permite a distribuição racional dos 
trabalhos, internamente;

b. preservação do aspecto multidisciplinar da assessoria, do 
intercâmbio de informações e da complementaridade do co-
nhecimento, o que viabiliza uma apreensão mais global dos 
problemas e um contínuo crescimento da capacidade do gru-
po, evitando-se, assim, o enclausuramento ou a acomodação 
do profissional dentro da especialidade de uma área restrita;

c. preservação da necessária independência técnica, ideoló-
gica e profissional, para que o assessoramento seja sempre 
confiável, isento e independente das variações político-
partidárias que ocorrem, regimentalmente, nas comissões;

d. maior racionalidade do atendimento aos trabalhos solicita-
dos, pela possibilidade de se equilibrarem fluxos exacerba-
dos de demanda, socorrendo-se as áreas sobrecarregadas 
do auxílio de assessores de áreas afins;

e. especialização das equipes técnico-administrativas de 
apoio ao assessoramento legislativo;

f. possibilidade de atendimento a todos os agentes da ação le-
gislativa, inclusive às demandas individuais.
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A solução normativa de base regimental preponderou sobre ideias 
afoitas e até ordem insensata – que levariam ao desmantelamento 
do órgão, mas felizmente não prosperaram, porém sempre atraíram 
diferentes e desavisados arautos, no sentido de disseminar núcleos de 
assessoramento próprios pelas comissões permanentes, espacialmente 
instalados junto aos seus serviços de apoio ou através da lotação ou re-
quisição dos técnicos da assessoria, deixando sem resposta como aten-
der individualmente os deputados e como alcançar níveis elevados de 
produção técnica eficiente, se os profissionais se distribuem por órgãos 
de funcionamento descontinuado e intermitente.

Nem colhe a alegação de que os colegiados técnicos, por sua importân-
cia no processo decisório legislativo cameral, não podem ter tratamen-
to similar ao dos deputados individualmente, concorrendo com estes 
quanto à execução dos trabalhos demandados. Na realidade, quanto se 
verifica na prática, às comissões permanentes ou temporárias ficou as-
segurada prioridade no atendimento, como ressalva o § 3o do art. 12 da 
resolução citada: 

Art. 12. ........................................................................................... 

§ 3o Entre os trabalhos de igual prioridade, têm preferência 
os solicitados pela Mesa ou seus membros, por comissão e 
por liderança. 

Esse comprometimento prioritário da Assessoria Legislativa com as co-
missões, o próprio texto regimental já o havia estabelecido, ao dispor 
especificamente no art. 64 e no § 1o do art. 278:

Art. 64. As comissões contarão, para o desempenho das suas 
atribuições, com assessoramento e consultoria técnico-legis-
lativa e especializada em suas áreas de competência, a cargo 
do órgão de assessoramento institucional da Câmara, nos ter-
mos de resolução específica e do que prevê o § 1o do art. 278. 

Art. 278. ......................................................................................... 

§ 1o A Consultoria Legislativa disporá também de núcleo 
de assessoramento às comissões, incumbido de organizar 
e coordenar a prestação de assistência técnica ou especiali-
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zada aos trabalhos dos colegiados da Casa, através dos pro-
fissionais integrantes dos núcleos temáticos com as quais 
tenham correlação.

De seu turno, a RCD no 48 de 1993 buscou formalizar a estruturação 
de um núcleo de coordenação setorial, incumbido exclusivamente de 
implementar a prestação de assessoramento às comissões, consoante a 
determinação regimental.

A alternativa de expandir quadros de assessores exclusivos em cada 
comissão, por descabida, mereceu extensa repulsa do então deputado 
José Maria Eymael, em voto proferido na CCJ, na reunião de 5/12/1991:

Apenas para exemplificar, algumas razões bastam para de-
sautorizar a fórmula imaginada, que levará sem dúvida à 
desorganização de uma unidade de vital importância para 
toda a atividade legislativa e parlamentar:

• o funcionamento intermitente das comissões (no 
máximo três vezes por semana, durante nove meses 
por ano) poderá induzir ao subaproveitamento dos 
assessores;

• a lotação dos assessores em cada órgão constituirá 
obstáculo à formação de equipes para tarefas que exi-
jam interdisciplinaridade;

• a dispersão de profissionais de alta especialização e 
difícil recrutamento implicará a ampliação desmedi-
da do quadro em regime de ineficiência e subutiliza-
ção de recursos humanos;

• além disso, poderá levar à existência de grupos es-
tanques de assessores, profundos especialistas, mas 
sem a visão de conjunto e sem intercomplementari-
dade de atuação;

• tornar-se-á difícil o atendimento das demandas próprias 
das comissões temporárias, máxime as de inquérito, 
cujas áreas de atuação não são previsíveis, colocando-
se ademais na contingência de buscar assessoramento 
residual junto às comissões permanentes; (...)
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• os próprios deputados, individualmente considera-
dos, vão ressentir-se da ausência de uma unidade de 
assessoramento comprometida com a demanda por 
eles gerada, fora de suas atividades nas comissões 
permanentes ou temporárias, ou sempre que deseja-
rem assessoramento em matérias da alçada de cole-
giados dos quais não participem;

• poderá ocorrer baixa produtividade e difícil otimi-
zação no emprego de recursos humanos escassos, na 
medida em que os colegiados têm ritmo e intensidade 
diferentes de trabalho efetivo;

• poderá ocorrer superposição de funções ou finali-
dades dentro da organização, além da multiplicação 
de estruturas de apoio, hoje reunidas na Assessoria 
Legislativa;

• poderá ocorrer descontinuidade da prestação de ser-
viços e eventual ociosidade de profissionais, desde 
que atrelada ao funcionamento intermitente dos co-
legiados técnicos, ao passo que, reunidos e articula-
dos no âmbito da Assessoria Legislativa, os assessores 
permanecem todo o tempo disponíveis para qualquer 
demanda que parta das comissões ou dos gabinetes 
individuais dos parlamentares.

De forma incisiva, justificável ante o cenário equívoco e até hostil à 
prevalência do modelo adotado para o órgão de assessoramento insti-
tucional, arrematou o defensor da Asleg:

A solução adotada pelo Regimento Interno traduz, certa-
mente, concepção avançada e sobrepuja, em muito e sob 
múltiplos aspectos, a opção de disseminar assessorias im-
produtivas, ineficientes e dispendiosas, como repele a ideia 
de desmantelar a existente, através de relotação ou requi-
sição de seus profissionais. (...) Importa, sobretudo e para 
concluir, afastar qualquer alteração que venha colidir exa-
tamente contra o atual modelo de assessoramento legisla-
tivo institucional, naquilo que é o ponto nodal da questão 
posta ao exame deste colegiado: a proposta de desmante-
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lamento da Assessoria Legislativa através do esvaziamento 
consentido de seus quadros.

Há por trás da multiplicação de grupos de assessores nas comissões, 
certamente, alguma confusão ou impropriedade na aplicação do prin-
cípio da descentralização estudado em ciência da organização, perti-
nente aos órgãos burocráticos, para facilitar e dinamizar a execução 
de atividades gestoras ou administrativas sob relação hierárquica, mas 
inadequado a órgão de staff, cuja eficiência deriva de outros pressupos-
tos, e tem papel diverso, jungido à instrução qualificada do processo 
decisório da organização. 

A sua vez, no mesmo diapasão, assim se manifestou o ex-deputado Nil-
son Gibson, no voto em separado proferido na CCJ: 

Contra essa ideia de pulverização de recursos humanos es-
cassos e de difícil recrutamento, quando se adota o sistema 
do mérito por concurso público de provas e títulos, pode-se 
justamente apontar os malefícios que representaria a mul-
tiplicação de estruturas administrativas paralelas: a super-
posição de funções ou finalidades dentro da organização; a 
descontinuidade da prestação de serviços desde que atrelada 
ao funcionamento intermitente dos colegiados técnicos; a 
ausência de unidade de assessoramento comprometida com 
a demanda gerada pelos deputados individualmente, fora de 
suas atividades nas comissões permanentes ou temporárias; 
a baixa produtividade e a dificultosa otimização de recursos 
humanos, na medida em que referidos colegiados têm ritmo 
e intensidade diferentes de trabalho efetivo; e tantas outras 
razões de ordem administrativa e organizacional que militam 
em desfavor da fragmentação do quadro de assessores. (...)

Os dados e informes disponíveis quanto à prestação de servi-
ços de assessoramento e consultoria legislativa vêm compro-
var o acerto da opção feita pela Casa, a partir da unificação 
organizacional da função ‘assessoria’, para fins de geren-
ciamento de recursos humanos, que veio propiciar o pleno 
emprego da capacidade de produção intelectual do corpo de 
profissionais, porém através de uma atuação descentraliza-
da, fazendo-se presente diretamente nas comissões técnicas, 
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sem interromper o fluxo tradicional de relacionamento com 
os gabinetes parlamentares e as lideranças.32

Coerentes com tais precisos fundamentos, para delimitar a atuação do 
corpo de assessores disponibilizados às comissões, o art. 9o e seu pará-
grafo único da RCD no 48 de 1993 colocaram a salvo o vínculo e o exer-
cício permanente dos profissionais no âmbito da Asleg, só passíveis de 
exceção por decisão exclusiva da Presidência:

Art. 9o O consultor ou assessor legislativo não poderá ter 
lotação, nem exercício permanente, fora da Assessoria Le-
gislativa. 

Parágrafo único. O consultor ou assessor legislativo, desig-
nado para atendimento a comissão permanente ou tem-
porária, ou a órgão da Casa, fá-lo-á, salvo determinação do 
presidente da Câmara, em tempo parcial e sem prejuízo de 
outros trabalhos que lhe sejam distribuídos, conforme a ne-
cessidade do serviço. 

depArtAmentAlizAção por áreAS temátiCAS

Ficou primeiramente estabelecido no texto regimental, acerca da orga-
nização funcional das equipes de assessoramento:

Art. 278. A Consultoria Legislativa organizar-se-á sob for-
ma de núcleos temáticos de consultoria e assessoramento, 
integrados por quatro consultores legislativos, pelo menos, 
sendo estes admitidos mediante concurso público de pro-
vas e títulos. 

........................................................................................................

O PRC no 36, de 1991 veio dispor sobre a implantação de estrutura depar-
tamentalizada por núcleos temáticos de consultoria e assessoramento, 
a serem constituídos por uma ou mais áreas de atividade ou de especia-
lização inter e multidisciplinares que interagem e se complementam, 
em simetria com as competências ratione materiae de cada comissão 

32 Voto em separado do Sr. Nilson Gibson, na CCJ, em reunião de 5-12-1991.
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permanente, as quais também guardam paralelo com o elenco de polí-
ticas públicas setoriais e a organização ministerial do Poder Executivo.

Ao tratar desse aspecto, enunciou o ex-deputado Roberto Magalhães, 
relator da matéria na CCJ:

A criação dos Núcleos Temáticos de Consultoria e Asses-
soramento favorecerá, certamente, a especialização do 
quadro de assessores e o desempenho mais ágil e eficiente, 
sobretudo garantindo o atendimento prioritário tanto re-
clamado pelas comissões permanentes e de inquérito.

A formulação normativa recebeu igual apoiamento no voto em separa-
do do ex-deputado Nilson Gibson:

A reestruturação orgânica da Assessoria Legislativa, tal 
como delineada na Lei Interna, contempla uma solução 
matricial dinâmica, através dos Núcleos Temáticos de Con-
sultoria e Assessoramento, que reúnem as várias áreas de 
especialização acadêmica ou científica e de atividade pro-
fissional, congregando especialistas de domínios afins, em 
correspondência com as matérias de competência das co-
missões permanentes. (...)

Esta solução conceptualmente avançada, acorde com as 
modernas teorias organizacionais para funções de staff, 
operacionalmente ágil e eficiente, sobrepuja, em muito e 
sob múltiplos ângulos de análise, a alternativa de dissemi-
nar assessorias pelas comissões.

A tanto, a RCD no 48, de 1993 outorgou competência à Mesa para definir 
a estruturação dos núcleos, ao prever: 

Art. 5o A organização dos trabalhos de consultoria e as-
sessoramento far-se-á através dos núcleos temáticos e do 
Núcleo Coordenador do Assessoramento às Comissões, na 
forma regulada em ato da Mesa. 

§ 1o Os núcleos temáticos congregam consultores e assesso-
res legislativos para exercício das suas atribuições no âm-
bito da respectiva área de atividades ou campo temático e 
domínios afins. 

.........................................................................................................
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Observe-se apenas que, diferentemente dos núcleos temáticos, o de as-
sessoramento às comissões tem função coordenadora da prestação dos 
serviços, recorrendo, na execução destes, às mesmas equipes especiali-
zadas que compõem os primeiros, como está no § 2o do mesmo artigo:

§ 2o Ao Núcleo Coordenador do Assessoramento às Comis-
sões compete organizar, acompanhar e controlar a presta-
ção de assistência técnica ou especializada aos trabalhos 
dos colegiados da Casa e das comissões mistas, através dos 
profissionais integrantes dos núcleos temáticos com os 
quais tenham correlação.

Outra importante providência incluída na Resolução no 48 de 1993 con-
siste em possibilitar a eventual reorganização dos Núcleos Temáticos 
de Consultoria e Assessoramento e o reordenamento da composição 
profissional do quadro, além de enfatizar a inter ou pluridisciplinari-
dade de sua atuação. 

Por tais meios, a referida estrutura adquiriu maior flexibilidade na 
composição dos núcleos, ou na reordenação do perfil profissiográfico 
do corpo de assessores, além do concomitante compartilhamento de 
responsabilidades e atuações entre os seus integrantes. Nesse sentido, 
a citada resolução dispõe que:

Art. 11. A atuação da Assessoria Legislativa terá em vista 
basicamente os campos temáticos ou áreas de atividade de 
competência das comissões permanentes, além de outros 
afins, abrangendo domínios multidisciplinares e interco-
municantes. 

§ 1o A composição profissional do corpo de consultores e 
assessores legislativos poderá ser revista ou redimensiona-
da, por conveniência do serviço, em caso de vacância das 
funções comissionadas, ou para atender à formação e ao 
aperfeiçoamento técnico-científico de seus integrantes, ou 
em decorrência do fluxo ou sentido da demanda. 

§ 2o A distribuição dos consultores e assessores por núcleos 
não os exime de interação com outros núcleos para trabalhos 
de equipe de conteúdo interdisciplinar ou multidisciplinar.
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A teor da regulação em tela, estabeleceram-se inicialmente vinte núcleos 
temáticos, com as correspondentes áreas de especialização, a que sobre-
veio a criação do 21o núcleo temático, relativo à área de especialização 
em previdência e assistência social, por desdobramento do 5o núcleo te-
mático, doravante delimitado aos temas de trabalho e sindicalismo.

Como corolário dessa segmentação horizontal por equipes de profissio-
nais especializados e interativos, não será ocioso mencionar que tal for-
mato organizacional não se coaduna com o desdobramento do proces-
so de produção intelectual em vários níveis hierárquicos, de tal modo 
que o § 3o do art. 6o da mesma resolução prevê que “os consultores e os 
assessores vinculam-se diretamente ao titular do órgão, sem prejuízo 
das coordenações funcionais por núcleo”. 

dA orientAção téCniCA e polítiCA doS trABAlhoS

Sem embargo de se poder discutir a prevalência da orientação políti-
ca sobre a orientação técnica, a questão crucial do justo equilíbrio en-
tre a orientação técnica desenvolvida pelo profissional e a orientação 
política desejada pelo demandante do trabalho encontrou disciplina-
mento razoável, seja pela confidencialidade da produção intelectual, 
que afasta a exposição do profissional, seja pela ressalva de respeito ao 
entendimento técnico-científico quando o pronunciamento pessoal do 
consultor ou assessor legislativo é solicitado.

Talvez seja este – a independência da criação intelectual, levada em 
mais alto grau nos trabalhos pertinentes ao Conselho de Altos Estudos e 
Avaliação Tecnológica, por seus caracteres e destinação regimental – o 
marco mais saliente que distingue a prestação institucional de assesso-
ramento legislativo.

A capacidade de pensar com liberdade conceitual e propositiva e com-
promisso ético, de produzir com autonomia a solução normativa e 
demonstrar sua viabilidade, sob diferentes pontos de análise, extrapola 
as condições ou circunstâncias próprias de assessorias ofertadas por 
partidos, ou implantadas pelas lideranças de algumas legendas, que não 
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dispensam, senão a filiação do profissional, pelo menos o comprome-
timento com a ideologia, a ação política e o programa da agremiação, 
contexto que também caracteriza comumente a disponibilização de 
propostas, estudos, pareceres ou projetos corporativos ou de movi-
mentos sociais, que chegam de várias origens, via representações das 
entidades ou braços de lobby atuantes no Congresso Nacional.

O assessoramento institucional não pode, naturalmente, por suas pe-
culiaridades e exigências, assumir colorido ou viés partidário ou pa-
trocínio de interesses externos, embora isso não signifique que o pro-
fissional não possa, de forma objetiva e com responsabilidade restrita 
à viabilidade técnico-científica do produto, sem vínculos com a orien-
tação ou a destinação do trabalho, imprimir ao trabalho intelectual o 
tônus ou resultado colimado pelo demandante, segundo os propósitos 
e compromissos partidários ou de outra natureza, de que este se acha 
investido ou aos quais deseja dar andamento. 

O ponto de equilíbrio parece bem ajustado com a regra expressa no 
caput do art. 13 da Resolução no 48, de 1993:

Art. 13. A consultoria e o assessoramento revestem-se de 
caráter sigiloso, não expressando a produção documental 
necessariamente posição do órgão ou de seus integrantes, 
desobrigados estes, em qualquer caso, de compromisso ins-
titucional ou pessoal em razão da orientação ou da destina-
ção dada ao trabalho pelo solicitante. 

Essa separação entre “autor” e “obra de criação intelectual por enco-
menda” é parte necessária do assessoramento legislativo, por seu cará-
ter subsidiário da ação política, tendo por finalidade instrumentalizar a 
atuação do ente legislativo a que se destina. Nem é estranha a diferen-
tes domínios ou campos de trabalho, a exemplo do produtor de maté-
rias jornalísticas permeadas por interesse do órgão ou grupo editorial.

Sob tais pressupostos, também se tem por razoavelmente disciplinada 
a questão da titularidade e utilização da obra intelectual resultante do 
trabalho do consultor ou assessor, quando a RCD no 48, de 1993, bem 
distingue a produção profissional para atender o demandante, a qual 
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não confere ao autor autonomia para definir conteúdo e conclusões, e 
a produção de caráter pessoal, como obra intelectual própria, seja por 
iniciativa individual, seja em razão de o agente legislativo solicitar a 
opinião técnica independentemente do consultor ou assessor, ou a re-
alização de estudo técnico específico com liberdade de fontes e análise.

Assim regulou o parágrafo único do mesmo art. 13:

Parágrafo único. As obras intelectuais produzidas na Asses-
soria Legislativa são da titularidade e uso público dos que as 
encomendaram, ressalvadas as informações técnicas que, 
por seu caráter científico ou geral, possam servir de base 
à execução de outros trabalhos, bem como os estudos ou 
relatórios de cunho pessoal do consultor ou assessor. 

dA eventuAlidAde de ContrAtAção de ASSeSSorAmento externo

No contexto de que proveio a sistematização do assessoramento legis-
lativo na Casa, que remonta a décadas anteriores, não se reuniram con-
dições para extirpar ou, pelo menos, dar aplicação restrita a dispositivo 
remanescente do antigo Regimento, aprovado pela Resolução no 30 de 
1972, que introduziu no art. 59 a possibilidade de a instituição buscar 
contratualmente a prestação de consultoria externa – hipótese certa-
mente justificável na ocasião, dada a escassez e limitação dos quadros 
técnicos próprios, que perdurou por largo espaço de tempo.

A mesma alternativa persiste no texto vigente, art. 278, § 3o, verbis:

§ 3o A Consultoria Legislativa manterá cadastro de pessoas 
físicas ou jurídicas para eventual contratação de serviços 
de consultoria autorizada pela Mesa. 

Em sintonia com o texto regimental, a RCD no 48 de 1993 estatuiu, no art. 2o:

Art. 2o À Assessoria Legislativa compete: 

.........................................................................................................

IX – organizar e manter cadastro ou compartilhar arquivos 
de dados sobre pessoas físicas e jurídicas credenciadas a 
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prestar consultoria especializada, para eventual contrata-
ção pela Câmara dos Deputados; 

No meu entendimento, com as vênias requeridas por opinar sobre estra-
tégia de gestão da qual há muito me desliguei, só se deve cogitar a possi-
bilidade de contratar prestadores autônomos, mormente pessoas jurídi-
cas, em casos extremos ou por exceção – inclusive para evitar o desvio de 
finalidade e o mau uso do instrumento por injunções políticas superiores. 
Isso em razão da extraordinária facilidade de acesso à informação e às 
fontes de pesquisa que pode subsidiar, quase ilimitadamente, o trabalho 
consultivo, sobretudo na atualidade, em pleno século da comunicação e 
da informação, com amplos recursos tecnológicos; mais ainda, quando 
se pode contar com a quase integralidade da composição profissional do 
órgão de assessoramento institucional, de perfil profissiográfico e acadê-
mico reconhecidamente de elevada qualificação e abrangência.

Minha experiência a respeito se mostrou singularmente impactante – e 
só vale o registro porque fato de conhecimento público – ao receber a 
herança de contratação de antiga prestadora, cuja “produção” estatís-
tica me cabia a responsabilidade de atestar, e contra a qual me insurgi, 
por dever e ética funcional e pelo ônus burocrático e congestionamento 
dos serviços causados à Asleg. Para dizer o mínimo, apresentavam-se na 
quase totalidade improfícuos e estéreis os “pacotes” com centenas de 
discursos insossos, centenas de “estudos técnico-científicos” sem con-
sistência epistemológica, ou de inspiração meramente noticiosa, e ou-
tras tantas centenas de projetos inócuos e até bizarros para congestio-
nar o trabalho das comissões técnicas, com endereço certo ao arquivo, 
sem esquecer o simples detalhe de que a massa de papéis, que outra coi-
sa não era, entregue a cada mês, era altamente dispendiosa para a Casa.

A demanda de trabalhos de altíssima especialização, quando extrapola 
as possibilidades da comunidade interna da Casa, encontra, sem dúvida, 
espaço e justificação plausível, sobretudo quando tais trabalhos assu-
mem a forma de estudos ou pesquisas de alta indagação, e relatórios, 
diagnósticos ou prospecções que pressupõem acesso a fontes externas, 
o intercâmbio entre cientistas e pesquisadores, ou o manejo de metodo-
logias, operações ou processos só disponíveis em laboratórios ou cen-
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tros de pesquisa de alta tecnologia, inclusive para consecução das fina-
lidades próprias do Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica.

Daí o acerto da regra inscrita no § 4o do art. 278 do RICD (com redação 
adaptada aos efeitos da Resolução no 28, de 1998), mediante a qual se 
buscou condicionar ou delimitar a aplicação do § 3o do mesmo disposi-
tivo regimental:

§ 4o A Consultoria Legislativa avaliará, em cada caso con-
creto, para efeito do parágrafo anterior, se a complexida-
de técnico-científica da matéria justifica a celebração 
de contrato ou convênio com profissional ou institui-
ção especializada. (grifo nosso) 

A essa cautelar avaliação fazem coro os atributos conferidos pela RCD 
no 48, de 1993, à direção do órgão, entre os quais a incumbência de 
opinar com exclusividade sobre a real necessidade da contribuição 
técnico-científica de origem externa – atribuição que se confia seja 
exercida sempre com extremo rigor e dilatada consciência do inte-
resse público da Casa: 

Art. 4o Compete ao diretor da Assessoria Legislativa: 

.........................................................................................................

XII – manifestar-se sobre a celebração de contrato ou con-
vênio, por tempo determinado, com profissional ou ins-
tituição especializada, em caso de impossibilidade de 
atendimento pela assessoria, ou se a complexidade 
técnico-científica da matéria o justificar; (grifo nosso)

Para fechar o assunto, reporto-me ao que bem assinalou meu anteces-
sor, em documento já mencionado: 

E alerte-se que a contratação seja, de fato, eventual, 
pois, como vimos ao discorrer sobre os “núcleos te-
máticos”, é de toda conveniência que a informação e o 
assessoramento normais à Casa provenham de órgãos 
próprios, sob pena de colocarem-se em risco a indepen-
dência e a fidedignidade, sucumbidas à superposição de 
interesses particulares e a contaminações ideológicas. 
Além disso, deve o assessoramento contratado sujeitar-se 
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a controle de qualidade [exatamente o que não se exigiu 
na experiência a que me referi].

o AvAnço inStituCionAl deCorrente dA reSolução no 28, de 1998

Antes de concluir este despretensioso escrito, que visa sobretudo teste-
munhar meu apreço pela instituição e, nesta, pelo especial espaço onde 
meu Senhor e meu Deus situou minha frente de trabalho diuturno por 
décadas, algo me impele a não omitir o reconhecimento de que as no-
vas gerações de consultores e dirigentes da Consultoria Legislativa vêm 
conduzindo sua missão institucional com maestria e exata noção do pa-
pel que lhes cabe, nas atividades legislativas e parlamentares em geral, 
colaborando de forma profícua para o processo decisório legiferante 
da Câmara dos Deputados. Assim também a notável e valiosa produção 
científica competente e diversificada, que enriquece o acervo da Conle 
e do Caeat – duas siglas certamente indissociáveis da trajetória da Casa 
e de tudo que, de promissor, tem sido alcançado pelo labor congressual 
em prol de nosso povo e de nosso país. 

De justiça destacar, a propósito, a vitoriosa adequação da denominação 
do órgão (Consultoria Legislativa) e da nomenclatura dos cargos pró-
prios dos titulares das funções consultivas – hoje sob indicação única 
de consultor legislativo, abrangendo o desempenho de funções consul-
tivas e de assessoramento aos agentes legislativos em geral.

Ambas as conquistas reconfortam a todos que participamos da conso-
lidação da Asleg, quando debalde reivindicamos aos escalões superio-
res a designação de consultoria e de consultores legislativos, e apenas 
se amealhou a distribuição formal dos profissionais em consultores 
e assessores, ainda que exercendo funções comparáveis ou mesmo 
equipolentes.

Consultoria e consultores legislativos, titulação meritória, de reconhe-
cimento da natureza primordial do órgão central do assessoramento 
legislativo e condizente com a elevada qualificação de seus profissio-
nais, imbuídos todos de aspiração incontida – a mesma que também já 
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perpassou os sonhos e a ousadia de tantos colegas que os precederam e 
os impeliram, a seu tempo, a galgar o credenciamento legítimo para o 
exercício de tão relevantes funções.

Que todos possam sentir-se partícipes e construtores de alternativas e 
caminhos da cidadania, sentimentos que, a nosso tempo, também pu-
demos vivenciar e ainda hoje conservamos por precioso galardão.
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A ConSultoriA legiSlAtivA dA CâmArA doS 
deputAdoS AoS quArentA AnoS de SuA exiStênCiA

Flávio Freitas Faria33

Ao enfrentar a incumbência – honrosa e instigante – de lançar 
no papel algumas reflexões sobre a Consultoria Legislativa da 
Câmara dos Deputados, às vésperas de completar seus quarenta 

anos de existência, julguei que, por ainda estar em atividade como con-
sultor legislativo, não estaria obrigado a ater-me aos fatos pretéritos, 
mas poderia também dirigir o olhar para o futuro desse órgão técnico, 
no qual passei os últimos vinte anos de minha vida profissional. Por 
outro lado, não haveria como abordar os desafios futuros sem deline-
ar os fundamentos que deram origem à Consultoria Legislativa e sem 
fazer referência aos momentos em que a sobrevivência e a integridade 
do órgão estiveram sob ameaça. Entre o olhar voltado para o passado 
e a tentativa de vislumbrar o futuro, impõe-se analisar alguns dados 
sobre o tempo presente, em que a Consultoria Legislativa parece ter 
alcançado sua consolidação institucional, incorporando-se às rotinas 
do processo legislativo e do debate parlamentar.

Optei, assim, por adotar uma abordagem ortodoxa do tema, seguindo, 
grosso modo, a linha do tempo. Não participei da primeira metade da 
existência da Consultoria Legislativa, mas sempre busquei conhecê-la 
para melhor entender a realidade atual. Da segunda metade, da qual 
sou partícipe, extraio o que a experiência me ensinou, para tornar pú-
blico o registro que se segue.34 

33 Foi diretor da Consultoria Legislativa entre 1994 e 2000.
34 O autor agradece a leitura atenta e as valiosas sugestões oferecidas pela consultora legislativa 

Alda Lopes Camelo.
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oS fundAmentoS, A implAntAção e A SoBrevivênCiA:

A existência, no âmbito do Poder Legislativo, de um órgão como a Con-
sultoria Legislativa tem por fundamento a necessidade, por parte dos 
deputados, de suporte técnico que lhes permita bem exercer o manda-
to. Por via de regra, os deputados são chamados a opinar e a votar so-
bre matérias que não lhes são familiares. Nessas circunstâncias, passam 
a depender de informações de terceiros para que possam formar suas 
próprias convicções. Os múltiplos afazeres vinculados ao exercício do 
mandato não deixam ao parlamentar tempo suficiente para pesquisar 
fontes de informação, nem tampouco para ler uma grande quantidade 
de textos extensos.

Decorre daí a demanda por assessoramento técnico por parte de quem, 
conhecendo a matéria, possa selecionar as fontes de informação fide-
dignas e, a partir delas, condensar o conteúdo relevante em texto que 
possa ser compreendido e avaliado pelo parlamentar, não necessaira-
mente um especialista na matéria. Faz-se necessário, portanto, evitar 
a terminologia excessivamente técnica, de modo a propiciar o nível de 
conhecimento adequado para que ele possa embasar sua convicção, que 
certamente será matizada pela ótica política. Além disso, o texto infor-
mativo há que ser produzido tempestivamente, em consonância com o 
cronograma de tramitação das proposições na Câmara dos Deputados.

Cabe inquirir, de pronto, se textos com essas características poderiam 
ser elaborados fora do Congresso Nacional. É certo que sim e, na prática, 
são frequentemente produzidos e dirigidos aos deputados por pessoas 
ou entidades com interesse em determinadas matérias. Essa prática é 
comum nos parlamentos e assume proporções cada vez maiores com a 
facilidade de encaminhamento de textos por via eletrônica.

Nem sempre é fácil, porém, avaliar a confiabilidade da fonte de in-
formação oferecida de forma voluntária e gratuita. Em alguns casos, 
a divulgação é ostensivamente promovida por instituição de renome, 
ainda que não necessariamente “neutra” em relação ao tema tratado. 
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Nos Estados Unidos, por exemplo, várias instituições privadas dedi-
cam-se, entre outras atividades, a produzir textos com o claro objetivo 
de tentar influenciar a opinião de congressistas. Essas instituições, co-
mumente denominadas think tanks, são financiadas por contribuições 
de pessoas físicas e jurídicas que compartilham a visão política por elas 
defendida. Os textos produzidos são de boa qualidade e refletem opini-
ões assentadas em argumentos habilmente desenvolvidos, sem deixar, 
contudo, de refletir a ótica política da própria organização.

No Brasil, é comum que entidades de classe e organizações não gover-
namentais de diversas naturezas produzam e encaminhem aos parla-
mentares textos em defesa das posições de seus filiados ou associados, 
especialmente às vésperas de votações sobre proposições de maior re-
levância. Na maior parte das vezes, entretanto, o conteúdo oferecido é 
analiticamente pobre, caracterizado pela repetição de chavões. Podem, 
eventualmente, agradar aos que já tenham ideia formada no mesmo 
sentido, mas são incapazes de atrair ou convencer os que ainda estejam 
por formar opinião.

Uma outra possibilidade para prover o assessoramento técnico de que 
os deputados necessitam seria confiar essa tarefa às agremiações par-
tidárias. O viés político estaria ainda presente, mas seria aquele patro-
cinado pela própria legenda partidária pela qual o parlamentar tenha 
obtido o mandato. Assessoria dessa espécie tem especial relevo em paí-
ses desenvolvidos, em que o espectro político se resume a um pequeno 
número de legendas, algumas das quais com existência que remonta 
ao século XIX. Esses partidos alcançaram notável nível de organização, 
mormente nos países sob regime parlamentarista, nos quais mesmo 
as legendas de oposição orientam-se por programa de governo que se 
propõem a seguir caso venham a tornar-se situação.

O quadro partidário brasileiro afigura-se muito distinto, seja pelo ele-
vado número de legendas com representação nas casas do Congresso 
Nacional, seja pelo pouco tempo de existência delas. Nessas circuns-
tâncias, os partidos raramente dispõem de corpo técnico próprio capaz 
de elaborar análises das matérias da pauta legislativa. Contam apenas 
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com as assessorias das respectivas lideranças nas casas congressuais, 
integradas por um número de profissionais insuficiente para permitir-
lhes uma adequada segmentação temática. 

Ademais, a quantidade de partidos políticos os torna ideologicamente 
pouco distintos, o que esvazia o debate político, que tende a resumir-
se no apoio às propostas do governo, por parte das bancadas que inte-
gram sua base de sustentação, e na contestação sistemática pelas ban-
cadas que lhe estejam em oposição. Nesse contexto, os partidos não se 
sentem estimulados a emular as tradicionais agremiações de outros 
países, que mantêm às próprias custas um quadro de profissionais de-
dicados à análise da conjuntura política e à formulação de estratégias 
de atuação parlamentar.

Esses fatores certamente estiveram presentes quando foi tomada a de-
cisão de dotar a Câmara dos Deputados de um órgão institucional de 
consultoria e assessoramento, ainda que não se tenha notícia de have-
rem sido expressos na forma aqui apresentada.

Se a necessidade de dispor de assessoramento legislativo institucio-
nal não enfrentou maiores obstáculos para firmar-se na Câmara dos 
Deputados, o mesmo não se pode dizer da estratégia de consolidação 
dessa atividade na Assessoria Legislativa, hoje Consultoria Legislativa. 

Os quarenta anos de existência do órgão, que estamos prestes a come-
morar, remontam ao instante em que a Mesa Diretora da Casa promo-
veu a unificação de duas unidades distintas: a Seção de Assessoria Par-
lamentar, que integrava a Divisão de Estudos Legislativos, do Centro 
de Documentação e Informação; e a Assessoria Técnica Especializada, 
vinculada ao Departamento de Comissões. Até então, prevalecia a se-
paração de competências: o primeiro órgão era responsável pela ela-
boração de estudos e pesquisas, enquanto ao segundo cabia a tarefa de 
assessorar o processo legislativo, em especial mediante a redação de 
minutas de proposições.

A opção por manter estruturas apartadas e corpos técnicos distintos 
para os dois tipos de atividade anteriormente referidos ainda prevalece 
em diversos parlamentos, dentre os quais o Congresso norte-america-
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no. No entanto, mesmo naquele país há legislativos estaduais que opta-
ram por instituir e manter assessoramento técnico unificado e defen-
dem as vantagens dessa escolha.

Na Câmara dos Deputados, a unificação do assessoramento institucional 
prestado a seus membros tem como única exceção a elaboração das leis 
de natureza orçamentária, aí incluídas as leis dos planos plurianuais, as 
leis de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias anuais. Em de-
corrência de sua importância e especificidade, o assessoramento pres-
tado à comissão mista permanente de senadores e deputados incumbe à 
Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, que também efetua 
o exame de adequação orçamentária e financeira das proposições em 
tramitação, além de auxiliar os deputados no exercício da fiscalização 
contábil, financeira e orçamentária exercida pelo Congresso Nacional.

Afora as atribuições próprias da Consultoria de Orçamento e Fiscaliza-
ção Financeira, compete à Consultoria Legislativa prestar aos deputados 
todo o assessoramento que se fizer necessário à sua atuação no âmbito 
do Congresso Nacional. Para tanto, a Consultoria Legislativa mantém 
um quadro permanente, atualmente integrado por 161 consultores, 
distribuídos por 21 áreas de especialização. A concentração desses pro-
fissionais em um mesmo órgão de consultoria e assessoramento é es-
pecialmente benéfica no caso – bastante frequente – de trabalhos de 
natureza interdisciplinar.

Apesar do efeito positivo decorrente da facilidade de interação entre 
consultores das diversas áreas, a unicidade do órgão chegou a estar se-
riamente ameaçada. Há pouco mais de vinte anos, alguns deputados 
exerceram pressão sobre a Mesa da Casa, com o propósito de dissolver 
a então Assessoria Legislativa e distribuir seus integrantes pelas comis-
sões permanentes. Pretendiam com isso, supostamente, exercer con-
trole político sobre o conteúdo do trabalho executado, vinculando-o à 
orientação política da presidência de cada comissão. A medida esteve 
prestes a ser concretizada por determinação de integrante da Mesa, 
o que só não veio a ocorrer em razão da firme resistência oferecida 
pelo corpo técnico, tendo à frente o então diretor, Dr. Anderson Braga 
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Horta, que honrou o cargo que exercia ao assumir o risco de perdê-lo 
para preservar a integridade do órgão sob sua direção. 

A ConSolidAção inStituCionAl e oS AnoS SuBSequenteS:

Vencida a etapa de implantação e superada a ameaça de sua dissolução, 
a consolidação da então denominada Assessoria Legislativa teve como 
marco a edição da Resolução no 48, de 1993, que veio a dispor sobre a 
competência, a estrutura e o funcionamento do órgão, em cumprimen-
to ao disposto nos arts. 64 e 278 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados. É justo assinalar que a referida resolução, que ainda per-
manece em vigor, resultou de incansável trabalho liderado pelo então 
diretor, Dr. Célio de Souza. Já havia, desde então, o propósito de alterar 
a denominação do órgão para Consultoria Legislativa, o que só se tor-
nou possível, porém, quando da edição da Resolução no 28, de 1998, cujo 
art. 15 assim o determinou.

Sem reduzir a importância das normas referidas, há que se reconhecer 
que a significativa ampliação do corpo técnico, ocorrida no início de 
1991, foi também essencial para que o órgão pudesse dar conta da cres-
cente demanda por assessoramento aos deputados. Sem essa ampliação, 
não haveria sequer a possibilidade de implantar e manter a especializa-
ção por áreas, que distingue o trabalho da Consultoria Legislativa.

Embora a estrutura e o funcionamento do órgão possam vir a modificar-
se no futuro, em resposta a novas circunstâncias e desafios, é razoável 
considerar que ele tenha atingido a sua maturidade, incorporando-se de 
forma efetiva ao processo legislativo e ao debate parlamentar da Câmara 
dos Deputados. Nessas circunstâncias, afigura-se oportuno refletir sobre 
como a Consultoria Legislativa vem desempenhando suas atribuições.

Dentre os trabalhos realizados na Consultoria Legislativa destacam-se, 
sob o prisma quantitativo, os trabalhos de elaboração legislativa, que 
respondem por mais da metade da produção total do órgão. Essa cate-
goria de trabalho compreende a redação de minutas de projetos de lei 
e de outras proposições, com especial destaque para a elaboração de 
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pareceres às proposições em tramitação. Em todos os trabalhos dessa 
natureza, cabe ao consultor legislativo colocar seu saber técnico espe-
cífico e conhecimento de técnica legislativa à disposição do deputado, 
sendo este responsável pela orientação política que norteia o conteúdo 
de cada proposição ou parecer. 

A relevância da atuação da Consultoria Legislativa no que concerne à 
tramitação de proposições nas comissões fica evidenciada pelo fato de 
haverem sido elaborados por consultores legislativos 86% dos parece-
res examinados pelas comissões permanentes da Casa ao longo do 1o 
semestre de 2011. Se excluída da contagem a Comissão de Finanças e 
Tributação, em cujas pautas há sempre grande incidência de pareceres 
de adequação orçamentária e financeira, elaborados no âmbito da Con-
sultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, o percentual referido 
passa a ser de 92%.

Em contraposição, os números referentes à elaboração de projetos de 
lei e outras proposições que não os pareceres, ainda que sejam tam-
bém expressivos, merecem ser avaliados por um outro prisma, em que 
nem sempre mais significa melhor. De fato, constitui prática adotada 
por muitos deputados servir-se da Consultoria Legislativa como filtro 
para sugestões de proposições que lhes são encaminhadas por tercei-
ros. Diversas sugestões dessa natureza são trabalhadas e aperfeiçoadas 
pela Consultoria Legislativa, dando origem a projetos de conteúdo re-
levante e redigidos em conformidade com as normas de técnica legis-
lativa. Outras sugestões, contudo, afiguram-se maculadas por inviabili-
dade constitucional ou jurídica ou técnica incontornável. Nesses casos, 
procede-se ao envio de informação preliminar ao deputado solicitante, 
dando conta dos problemas detectados. Caso acatada pelo solicitante, 
tal informação contribui para a qualidade do processo legislativo, pois 
a antecipação da crítica que a proposição haveria de sofrer economiza 
tempo e recursos, que são escassos para o exame dos milhares de pro-
posições que tramitam na Casa a cada legislatura.

A atuação em prol da qualidade do processo legislativo se dá também 
por meio de trabalhos em que o próprio consultor legislativo figura 
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como signatário, expressando visão técnica sobre matéria de sua es-
pecialização. Enquadram-se nessa categoria os estudos, que abordam 
de forma ampla e detalhada o tema solicitado pelo deputado, e as con-
sultas, que têm por finalidade prestar informação sucinta e objetiva 
sobre questão específica. Além disso, a Consultoria Legislativa produz 
sistematicamente notas técnicas sobre as medidas provisórias, editadas 
pelo Poder Executivo, em face da predominância dessa espécie legis-
lativa na pauta das sessões ordinárias do Plenário. Conjuntamente, os 
estudos, consultas e notas técnicas respondem anualmente por 15% a 
20% da produção da Consultoria Legislativa.

Tanto as notas técnicas sobre as medidas provisórias como os estudos 
cujo caráter geral assim o justifique são disponibilizados no sítio da 
Câmara dos Deputados na rede mundial de computadores.

Os trabalhos de redação parlamentar, por sua vez, destacam-se não 
pelo aspecto quantitativo, mas sim pelo prisma da relevância. Embora 
o número de pronunciamentos elaborados a cada ano na Consultoria 
Legislativa supere a casa dos mil, trata-se de parcela modesta em face 
do expressivo número de discursos proferidos pelos deputados, muitos 
dos quais de improviso, à luz de acontecimentos recentes na esfera po-
lítica. De fato, não seria viável atribuir à Consultoria Legislativa a elabo-
ração tempestiva de pronunciamentos em número significativamente 
superior ao atual. 

Na realidade, a Consultoria Legislativa costuma ser especialmente re-
quisitada para a elaboração de textos que, em virtude da repercussão 
esperada ou do caráter solene de sua locução, imponham redação reves-
tida de maior cuidado formal. Assim é que, sempre obedecida a orien-
tação emanada do próprio solicitante, são redigidos discursos para as 
sessões de homenagem, ou para pronunciamentos em que membros da 
Mesa têm a missão de representar a própria Casa. Costumam também 
ser preparados no âmbito da Consultoria Legislativa textos institucio-
nais voltados à apresentação de publicações editadas pela Câmara dos 
Deputados, bem como de exposições realizadas em suas instalações. 
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Além dos trabalhos escritos, a Consultoria Legislativa participa ativa-
mente das atividades da Casa mediante o assessoramento presencial 
prestado aos deputados, seja em Plenário, seja nas comissões perma-
nentes ou temporárias. É frequente também a participação de consul-
tores em reuniões convocadas pelos deputados, seja para discutir pro-
posições que estejam em tramitação, seja para avaliar a viabilidade e 
conveniência de projetos ainda não formalizados.

As estatísticas de produção de trabalhos na Consultoria Legislativa in-
dicam um padrão que vem se repetindo ao longo das últimas legislatu-
ras, com um volume anual quase sempre da ordem de 20.000 a 25.000 
trabalhos realizados, compreendendo as categorias anteriormente re-
feridas. As exceções mais evidentes correspondem ao último ano de 
cada legislatura, quando a produção anual decresce e fica mais próxima 
dos 15.000 trabalhos.

A relativa estabilidade da demanda anual enseja condições para um 
melhor planejamento das atividades do órgão. À exceção de algumas 
poucas áreas permanentemente sobrecarregadas, o quadro de consul-
tores legislativos, quando completo, tem dimensão suficente para bem 
atender à demanda nos níveis que têm sido verificados nos últimos dez 
anos. Ocasionalmente algumas áreas se veem pressionadas em decor-
rência de demandas sobre tema específico que concentre a atenção 
política dos parlamentares. Mesmo nessas circunstâncias, contudo, as 
solicitações dos deputados seguem sendo atendidas, podendo haver al-
gum prejuízo apenas quanto ao prazo de elaboração dos trabalhos.

A rigor, o maior desafio à continuidade dos trabalhos prestados pela 
Consultoria Legislativa reside na substancial redução do corpo técnico 
em algumas áreas de especialização, decorrente de aposentadorias de 
consultores. A complexidade dos concursos públicos para provimen-
to das vagas, em face da multiplicidade de áreas temáticas, tem retar-
dado a realização desses certames. Consequentemente, os consultores 
remanescentes vinculados a áreas que tenham sido sensivelmente 
desfalcadas passam a estar sujeitos a uma árdua sobrecarga de trabalho, 
o que, no limite, pode comprometer a presteza no atendimento às soli-
citações demandadas ao órgão. 
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Cumpre assinalar que, embora a atividade-fim da Consultoria Legislati-
va seja da incumbência dos consultores, o trabalho não seria realizado a 
contento sem a eficiente colaboração dos demais servidores lotados no 
órgão, que se distribuem em duas coordenações, sendo uma de Apoio 
Técnico35 e outra de Apoio Administrativo.

Uma última menção deve ser feita ao modo como as tecnologias de in-
formação e comunicação vêm impactando a realização dos trabalhos na 
Consultoria Legislativa. Os consultores que ingressaram no órgão ainda 
na era dos textos datilografados e da extrema dificuldade na obtenção 
de informações jurídicas e técnicas essenciais à elaboração dos traba-
lhos são testemunhas dos ganhos, em termos de qualidade e rapidez, 
que resultaram das diversas inovações no processo interno de trabalho. 
A começar pela aquisição dos primeiros e poucos microcomputadores, 
com suas precárias ferramentas de edição de texto, passando pela im-
plantação da rede interna e pelo acesso à rede mundial de computado-
res, a consultoria tem vivenciado expressivos avanços na incorporação 
de recursos propiciados pela tecnologia de informação. Como resulta-
do, o fluxo de trabalho hoje adotado realiza-se predominantemente 
por meio da rede interna, integrando desde a solicitação de trabalho 
gerada no gabinete dos deputados até a expedição dos trabalhos reali-
zados, igualmente efetuada por via eletrônica.

Todos esses fatos evidenciam que, perto de completar seus quarenta 
anos de existência, a Consultoria Legislativa consolidou sua presença 
na Câmara dos Deputados. Internamente, seus trabalhos são solicita-
dos pela quase totalidade dos parlamentares; externamente, o órgão 
passou a ter sua competência técnica reconhecida. Em recente artigo 
publicado no jornal O Estado de S.Paulo36, Fábio Ulhoa Coelho, jurista e 
professor titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, as-
sim se referiu à Consultoria Legislativa:

As comissões de juristas não substituem o trabalho da Con-
sultoria da Câmara dos Deputados. Nesse órgão trabalham 

35 A propósito, o autor agradece aos colegas Luiz Cláudio Pires dos Santos e Denise de Fátima 
Abreu de Macedo pela presteza no fornecimento de dados estatísticos utilizados neste texto.

36 COELHO, Fábio Ulhoa. Técnica, política e democracia. O Estado de S.Paulo, 12 dez. 2011, p. A2.
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profissionais do direito especializados no processo legisla-
tivo e nos diversos ramos do universo jurídico, competen-
tes funcionários públicos concursados que assessoram os 
deputados na elaboração de projetos e emendas.

Outro exemplo relevante do reconhecimento do trabalho da Consulto-
ria Legislativa consta de publicação37 do Banco Interamericano de De-
senvolvimento em conjunto com o David Rockfeller Center for Latin 
Studies, da Universidade de Harvard. Nos termos da tradução autoriza-
da do original em idioma inglês, os autores do capítulo 5 da publicação 
assim avaliam o papel dos órgãos de assessoramento das duas casas do 
Congresso brasileiro:

No Brasil, as assessorias parlamentares das duas casas do 
Congressso têm cerca de 500 membros profissionais do 
quadro ao todo. Essas unidades foram reconhecidas como 
um fator-chave para assegurar que os acordos e transações 
políticas que resultam das negociações do Congresso não 
sejam alcançados à custa da qualidade técnica das leis. Ade-
mais, há evidências de que, com o apoio prestado por essas 
assessorias, o debate político ficou mais rigoroso, o diálo-
go entre os poderes Executivo e Legislativo tornou-se mais 
complexo e exigente, e a cobertura jornalística dos debates 
passou a concentrar-se mais nos aspectos técnicos das leis.

Os autores do capítulo 7 da mesma publicação corroboram essa visão 
e fazem menção expressa à qualificação técnica posta à disposição dos 
parlamentares38:

A capacidade técnica da legislatura para fins de formula-
ção de políticas é auxiliada também pela presença de uma 
grande equipe técnica que oferece apoio legislativo (ver a 
discussão sobre os atores do conhecimento no Capítulo 5). 
Mais de 500 funcionários proporcionam auxílio técnico às 
duas casas legislativas, a maioria deles especialistas em di-
ferentes áreas de políticas públicas. Eles têm um alto nível 

37 A POLíTICA das políticas públicas: progresso econômico e social na América Latina, relatório 
2006, Rio de Janeiro: Elsevier, Washington, DC: BID, 2007. p.120.

38 idem.
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de formação, são bem remunerados e obtêm os cargos por 
meio de um processo de seleção altamente competitivo. 
Esses departamentos de apoio legislativo, desenvolvidos 
principalmente durante a década de 1990, ajudaram a me-
lhorar o nível técnico das deliberações no Congresso, além 
da qualidade das políticas que são ali discutidas. Nessa di-
mensão, o Brasil está na posição mais elevada entre os paí-
ses da América Latina.

A projeção externa da Consultoria Legislativa, da qual são exemplos as 
manifestações anteriormente transcritas, é fruto do trabalho desenvol-
vido pelos que integram seu corpo técnico. Há que se assinalar, porém, 
que tal projeção foi ampliada por ações empreendidas durante a ges-
tão do Dr. Ricardo José Pereira Rodrigues como diretor do órgão, com 
destaque para os trabalhos de maior fôlego elaborados no âmbito do 
Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica e publicados pela 
Câmara dos Deputados.

deSAfioS no preSente e no futuro:

Vencidas as etapas de implantação, graças ao espírito pioneiro dos pri-
meiros assessores legislativos, e de consolidação institucional, mesmo 
contra a vontade dos que se opunham à existência de um órgão técnico 
unificado e apartidário, faz-se necessário olhar daqui para o futuro, bus-
cando antever os desafios a serem enfrentados para que a Consultoria 
Legislativa permaneça presente e atuante na Câmara dos Deputados.

Nesse sentido, a preservação de um corpo técnico qualificado de con-
sultores legislativos afigura-se como uma das principais prioridades. 
A qualidade do assessoramento prestado aos deputados se sustenta na 
especialização que caracteriza o quadro de consultores. Em contraste 
com o perfil de assessoramento disponível nas lideranças partidárias, 
predominantemente integradas por profissionais versáteis, com capa-
cidade para lidar com diferentes assuntos, a Consultoria Legislativa va-
loriza a especificidade do conhecimento. 
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Nos concursos para provimento de cargos de consultor legislativo, 
dá-se destacada importância às provas de conhecimentos específicos, 
atribuindo-lhes maior peso. Essa orientação, embora possa tornar os 
concursos mais caros, em face da necessidade de contratação de ban-
cas especializadas, é imprescindível para que a renovação do quadro 
técnico, determinada por aposentadorias e vacâncias decorrentes de 
outros fatores, se faça sem prejuízo da qualidade. A realização dos con-
cursos em tempo hábil também merece atenção, de modo a evitar que 
a redução do contingente comprometa o trabalho de áreas que tenham 
sofrido forte redução no número de profissionais em atividade.

É imprescindível também que a distribuição interna dos trabalhos so-
licitados pelos deputados permaneça sendo pautada pelo conteúdo, de 
acordo com as áreas de especialização. Por mais honrosas que sejam 
as solicitações dirigidas nominalmente a determinado consultor, por 
vezes em razão de algum trabalho anterior que tenha sido do agrado do 
deputado solicitante, a Consultoria Legislativa deve fazer prevalecer o 
critério técnico na distribuição dos trabalhos.

Um último – mas não menos relevante – desafio deve ser apontado. 
A valorização do trabalho da Consultoria Legislativa é indissociável da 
valorização do próprio processo legislativo. Os comentários transcritos 
no item anterior refletem a realidade de períodos em que a Casa se mo-
bilizava para a discussão de políticas públicas essenciais para o país. A 
necessidade de edição de numerosas leis em consonância com a Consti-
tuição promulgada em 1988 definiu uma pauta de trabalhos legislativos 
levada a cabo nos anos subsequentes. A Consultoria Legislativa, com 
seu corpo técnico ampliado e renovado a partir de 1991, teve participa-
ção efetiva na elaboração de diversas leis editadas naquela época e que 
até hoje têm papel estruturante em setores tais como saúde, educação, 
previdência e telecomunicações, entre tantos outros.

A efervescência legislativa observada naqueles tempos não mais se ve-
rifica – ou, ao menos, não com a mesma frequência e intensidade. O 
processo legislativo ordinário vem sendo sufocado pela onipresença 
das medidas provisórias, que têm monopolizado a pauta das duas casas 
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do Congresso Nacional. Nesse contexto, a desmedida edição de medidas 
provisórias tem sido, sobretudo, o instrumento de que se serve o Exe-
cutivo para impor e controlar a pauta do Poder Legislativo, comprome-
tendo-lhe a autonomia.

Não se pode, no entanto, isentar o Poder Legislativo de culpa nesse 
processo. Afinal de contas, os pressupostos de urgência e relevância 
exigidos para a edição de medidas provisórias têm sido quase sempre 
acatados pelo Plenário, por mais inverossímeis que sejam aos olhos dos 
que acompanham com isenção a vida política nacional. O Brasil vive 
reconhecida estabilidade democrática, as instituições funcionam e a 
economia não passa mais por sobressaltos que possam justificar planos 
heroicos. Nesse ambiente, como se pode admitir que, a cada ano, trinta, 
quarenta ou cinquenta ocorrências extraordinárias deem ensejo à edi-
ção de medidas provisórias, com força de lei e vigência imediata?

O efeito dessa enxurrada de medidas provisórias é a deterioração do 
processo legislativo. Apesar da interpretação atualmente adotada na 
Câmara dos Deputados para elastecer a possibilidade de realização 
de sessões extraordinárias, a pauta das sessões ordinárias permane-
ce quase que ininterruptamente bloqueada pelas medidas provisórias 
pendentes de votação. Essa realidade afeta a qualidade do processo le-
gislativo como um todo e limita as possibilidades de atuação eficaz da 
Consultoria Legislativa.

O processo de apreciação de medidas provisórias, conforme previsto 
na Resolução no 1, de 2002, do Congresso Nacional, contempla a desig-
nação de uma comissão mista para emitir parecer sobre seu conteúdo. 
Caberia a essa comissão examinar o texto da medida provisória e das 
emendas que lhe fossem oferecidas, podendo concluir, se assim enten-
desse a maioria de seus membros, não só pela integral aprovação ou 
rejeição da medida provisória, mas também pela aprovação da matéria 
nos termos de projeto de lei de conversão de sua lavra.

Entretanto, o excessivo número de medidas provisórias editadas invia-
biliza o funcioamento efetivo das referidas comissões mistas, que deve-
riam ser constituídas, cada uma, por doze deputados e doze senadores 
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e respectivos suplentes. O estrito cumprimento da norma regimental 
implicaria a participação dos parlamentares em várias comissões mis-
tas simultâneas. Não ocorrendo deliberação tempestiva por parte da 
comissão mista, a mesma resolução prevê que a medida provisória seja 
submetida diretamente ao Plenário da Câmara dos Deputados, incum-
bindo ao relator manifestar-se pelo colegiado.

Os que acompanham os trabalhos do Congresso são testemunhas da 
frequência com que, ao proferir o parecer, os relatores assim designa-
dos são instados politicamente a oferecer projetos de lei de conversão 
adensados por matérias completamente estranhas ao texto original da 
medida provisória. Na verdade, tais solicitações partem predominan-
temente do próprio Poder Executivo. Embora a mesma Resolução no 1, 
de 2002, vede a apresentação de emendas que versem sobre matéria 
estranha, o indeferimento liminar previsto em seu art. 4o, § 4o, não tem 
sido aplicado às emendas oferecidas pelo relator.

O Plenário raramente tem conhecimento prévio sobre essas adições 
e modificações, que só são divulgadas juntamente com o parecer mo-
mentos antes da votação. Nessas condições, os textos legais não passam 
pela discussão que poderia aprimorar-lhes a forma e o conteúdo. Como 
consequência, o Congresso Nacional tem aprovado textos que deixam a 
desejar quanto ao conteúdo e à técnica legislativa.

Além disso, como uma das raras oportunidades que um deputado pas-
sa a ter para aprovar uma proposta de sua autoria reside em tentar 
inseri-la em projeto de lei de conversão de alguma medida provisória, 
pouca valia passa a ter a apresentação de proposições e o empenho pela 
sua aprovação nas comissões. A consciência difusa quanto à reduzida 
perspectiva de conversão em norma legal dos projetos de lei de autoria 
dos deputados tende a comprometer também a importância atribuí-
da às reuniões das comissões permanentes, onde tornam-se cada vez 
menos frequentes os debates e as votações nominais. Passam então a 
predominar as votações de matérias menos polêmicas, quase sempre 
mediante acordo que exclui a hipótese de verificação de quórum.
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A subversão do processo legislativo ordinário pela edição abusiva de 
medidas provisórias constitui um desafio a ser enfrentado pelo Poder 
Legislativo. Como órgão da Câmara dos Deputados, a Consultoria Le-
gislativa certamente tem papel importante a desempenhar a esse res-
peito, seja procurando contribuir para a melhoria dos conteúdos dos 
projetos de lei de conversão, dentro da escassez de tempo e de espa-
ço político normalmente disponíveis para tal, seja buscando provocar 
maior reflexão e debate sobre como a própria independência do Poder 
Legislativo fica ameaçada na medida em que as suas Casas abdicam, na 
prática, da missão de legislar.
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A ConSultoriA legiSlAtivA e A difuSão de Seu  
modelo de ASSeSSorAmento inStituCionAl do  

poder legiSlAtivo

Ricardo José Pereira Rodrigues39

Ao descrever as atividades da Consultoria Legislativa como um 
assessoramento institucional e unificado, o artigo 275 do Regi-
mento Interno formalizou a adoção pela Câmara dos Deputados 

de um modelo singular de consultoria e assessoramento parlamentar. 
Esse dispositivo regimental consagrou em definitivo o modelo de asses-
soramento parlamentar fundamentado na centralização dos serviços e 
na interdisciplinaridade da abordagem. Trata-se de um modelo aparti-
dário, sem filiação ideológica, que se vincula prioritariamente aos par-
lamentares e ao Parlamento, enquanto instituição. 

No contexto de tal modelo, pode-se entender a Consultoria Legislativa 
como um instrumento, uma ferramenta para auxiliar os parlamentares 
na elaboração de proposições, de pareceres, de discursos e na sua atuação 
presencial no âmbito das comissões. Além desses atributos, tal contexto 
também permite conceber-se a Consultoria como uma instituição proati-
va, aludindo-se, aqui, ao oferecimento de análise técnica, qualitativa, que 
apresenta um aprofundamento dos temas em debate e deliberação no Par-
lamento e que propicia aos parlamentares um suporte técnico e jurídico 
em nível comparável ao encontrado nos demais poderes da República.

Quando me refiro ao tipo de assessoramento legislativo que a Consul-
toria oferece como um modelo, quero ressaltar que o assessoramen-
to legislativo centralizado e institucional não é o único disponível a 
parlamentares. De fato, encontramos, mundo afora, diferentes tipos de 

39 Foi diretor da Consultoria Legislativa entre outubro de 2000 e maio de 2011.
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assessoramento legislativo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o asses-
soramento legislativo, na esfera federal, é realizado de forma descen-
tralizada e altamente partidarizada. Há órgãos institucionais, como o 
Congressional Research Service, também conhecido como CRS, o Serviço 
de Pesquisa do Congresso, que funcionam de maneira centralizada e 
unificada. Mas a atuação desses órgãos é limitada, principalmente se 
comparada com a atuação de uma consultoria legislativa nos moldes da 
Consultoria da Câmara dos Deputados. Basicamente realizam pesqui-
sas, atividades essas que denotam apenas uma das muitas dimensões 
do trabalho da Consultoria Legislativa brasileira. O suporte à atividade 
legislativa dos parlamentares norte-americanos fica exclusivamente 
por conta de assessores de gabinete e de assessores das comissões, que 
atuam de forma partidarizada e não fazem parte do corpo permanente 
de funcionários da instituição parlamentar.

Ainda que coexistam no Parlamento brasileiro assessores de gabinete, 
assessores de liderança e assessores de comissões com os consultores 
legislativos, cabe a esses últimos um papel crucial no processo legisla-
tivo, com a sua participação em quase todas as etapas desse processo. A 
Consultoria da Câmara tem atuação marcante no assessoramento pre-
sencial das comissões permanentes e temporárias, assim como elabora, 
a pedido de parlamentares, minutas da quase totalidade dos pareceres 
e proposições apresentados nas comissões. No caso do assessoramento 
relativo ao exame de medidas provisórias, consultores legislativos es-
tudam previamente a matéria, apresentam notas técnicas que analisam 
o impacto das medidas para a sociedade e ficam à disposição dos rela-
tores para prestarem assessoramento durante o processo de feitura de 
parecer e por ocasião da deliberação das medidas em Plenário.

Várias são as razões que tornam o modelo brasileiro de assessoramento 
legislativo institucional vantajoso para o trabalho parlamentar no país. 
Primeiro, ele é harmônico com os ditames da Constituição Federal no 
que diz respeito à investidura em cargo público. Todos os consultores 
são recrutados por meio de concurso público e têm lotação exclusiva na 
Consultoria, onde, por dever de ofício, atendem a todos os parlamen-
tares, independentemente de filiação política. Segundo, trata-se de um 
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modelo que permite uma abordagem multidisciplinar de assuntos que 
são cada vez mais complexos e intricados. Raras são as políticas públi-
cas atuais cujo escopo não seja abrangente e não transcenda a ideia de 
uma única especialidade. Tome-se o exemplo do Estatuto da Juventude. 
O assessoramento mais adequado para a análise parlamentar do tema 
é aquele que reúne especialistas em educação, em direito do trabalho, 
em assistência social, em saúde pública, em direito civil e em direito pe-
nal. Enquanto uma consultoria institucional centralizada pode montar 
uma equipe interdisciplinar para auxiliar parlamentares no exame de 
todas as facetas inerentes a um Estatuto da Juventude, dificilmente um 
parlamentar encontraria um especialista no tema “juventude” que de-
tivesse conhecimento aprofundado de todos os assuntos que integram 
a abrangência de uma política pública dirigida aos jovens.

Em terceiro lugar, o modelo estabelece a Consultoria como um elemen-
to de continuidade técnica num ambiente marcado por uma elevada 
rotatividade política. O trabalho da Consultoria, devidamente regis-
trado e facilmente resgatado, de certa forma salvaguarda a memória 
institucional da Casa, na medida em que permite a parlamentares re-
cém-chegados conhecer o que previamente foi discutido e analisado, 
beneficiando-se do conhecimento coletivo acumulado. Do ponto de vis-
ta da teoria política moderna, pode-se dizer que a Consultoria Legisla-
tiva trabalha no sentido de reduzir as assimetrias informacionais exis-
tentes dentro do Parlamento e fora dele, entre o próprio Parlamento e 
o bem equipado aparato técnico do Poder Executivo (KREHBIEL, 1992).

Tais características do modelo, em seu conjunto, contribuem para o 
fortalecimento do Parlamento como instituição-chave no processo de-
mocrático, qualificando-o para tornar suas relações com os demais po-
deres da República mais equilibradas. 

Entre os muitos avanços que marcaram a história recente da Consul-
toria Legislativa da Câmara dos Deputados, os esforços no sentido de 
difundir o modelo de assessoramento estabelecido pelo órgão marca-
ram a última década. Os esforços iniciados no ano 2000 terminaram por 
proporcionar, por um lado, uma maior preocupação do órgão com seu 
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papel analítico no processo legislativo e, por outro, tornaram a Con-
sultoria Legislativa mais conhecida no Brasil e no exterior, como um 
exemplo de excelência no serviço público de alta especialização. De 
fato, o slogan atribuído à Consultoria nos seus folders institucionais de 
divulgação do serviço de assessoramento legislativo confeccionados 
nesse período reflete bem tais esforços. Com os folders, a Consultoria 
Legislativa passou a se apresentar tanto para o público interno como 
para o público externo da Câmara dos Deputados da seguinte forma: 
“Para o Brasil, uma referência. Para o parlamentar, um apoio”.

Como ponto de partida desse processo de difusão do modelo, a Consul-
toria, no final do ano 2000, alterou sua política destinada aos estudos 
elaborados por consultores. Até então, esses estudos eram de cunho 
exclusivamente reativo e, em sua grande maioria, tinham uma circu-
lação muito restrita. Uma pequena parte desses estudos circulava um 
pouco mais devido a um acordo feito com o Centro de Documentação 
e Informação da Câmara dos Deputados, que lhes dava um tratamento 
institucional, com uma capa padronizada e a inclusão no sistema de 
catalogação da Biblioteca da Câmara.

Com a nova política, todos os estudos, fossem eles reativos ou proativos, 
passaram a receber um tratamento gráfico diferenciado, a princípio, 
com o uso de ferramentas de editoração eletrônica como o PageMaker. 
Neles, também se estampava um aviso sobre direito autoral, informan-
do o leitor de que os estudos configuravam obra de autoria de consul-
tores, somente podendo ser citados com a devida referência ao autor, à 
Consultoria Legislativa e à Câmara dos Deputados.

A seriedade e o profissionalismo com que a editoração eletrônica foi 
realizada deixaram os estudos da Consultoria com uma feição moderna, 
que, à época, se apresentavam em pé de igualdade com publicações se-
melhantes, como os textos para discussão produzidos por universida-
des, por organismos internacionais e por órgãos do Poder Executivo fe-
deral, a exemplo do Ipea. Para executar esse processamento gráfico dos 
estudos da Consultoria, contou-se com o entusiasmo e a competência 
do setor de edição de textos, cujos integrantes, de pronto, abraçaram a 
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ideia de melhorar a apresentação gráfica dos produtos da Consultoria, 
buscaram o devido treinamento e produziram as máscaras que dão a 
feição aos estudos da Consultoria até os dias de hoje. 

Contudo, não bastava mudar a apresentação gráfica dos estudos se 
estes continuassem a ter uma circulação restrita. Na realidade, a mu-
dança no padrão gráfico fazia parte de uma política de divulgação 
dos trabalhos da Consultoria que tinha como objetivo o estímulo à 
produção proativa e à difusão de estudos e notas técnicas produzidos 
por consultores legislativos da Câmara por intermédio da internet. 
Assim, negociou-se com a equipe responsável pelo portal da Câmara 
dos Deputados a inclusão na página da instituição de um acesso aos 
estudos e notas técnicas da Consultoria.

Com o passar do tempo, novos produtos foram sendo adicionados ao 
acervo da produção intelectual de autoria exclusiva de consultores le-
gislativos. O exame analítico das medidas provisórias é um exemplo. 
Esta modalidade de trabalho nasceu de uma demanda específica da 
Secretaria de Comunicação da Câmara (Secom) por trabalhos que au-
xiliassem o corpo de jornalistas da Casa a melhor compreender as al-
terações introduzidas pelas medidas provisórias na legislação vigente. 
Disponíveis na internet, essas notas sobre medidas provisórias serviam 
não apenas aos propósitos da Secom, mas ficavam disponíveis aos par-
lamentares e ao público externo. Mais importante, consolidavam sub-
sídios para os próprios consultores, que, com sua elaboração, ficavam 
mais bem preparados para a tarefa de auxiliar os relatores durante a 
elaboração de parecer e durante os debates em Plenário.

A disponibilização dos estudos e das notas técnicas de consultores na 
internet ganhou uma maior visibilidade fora do Parlamento com o ad-
vento da Biblioteca Digital da Câmara. Com a transferência do acervo 
de estudos da Consultoria para a Biblioteca Digital, a busca pelos es-
tudos na internet, que antes dependia exclusivamente de ferramentas 
como o Google e o Yahoo, passou a ser feita dentro do sítio da Câmara. 
No âmbito da Consultoria, a disponibilização desses trabalhos ganhou 
um aperfeiçoamento na forma de uma avaliação prévia de um conselho 
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editorial. O trabalho desse conselho tem permitido melhorar ainda 
mais a qualidade dos estudos e das notas técnicas divulgados na inter-
net e na Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados.

Muito embora não tivéssemos até a data da inclusão dos trabalhos na 
Biblioteca Digital uma sistemática para monitorar a utilização dos estu-
dos por internautas, sabe-se que, tirando o material de cunho jornalís-
tico produzido pela Secom, os estudos da Consultoria são um dos pro-
dutos mais acessados no portal da Câmara. Essa foi uma das razões para 
que a Biblioteca Digital da Câmara, no seu período inaugural, desse uma 
prioridade à inclusão dos estudos da Consultoria em seu acervo. Esses 
estudos são regularmente citados em obras acadêmicas e em relatórios 
de organismos internacionais.

Um dos casos mais bem-sucedidos de disponibilização via internet e 
de uso qualificado de material analítico produzido pela Consultoria Le-
gislativa foi, na minha opinião, o do Boletim de Análise de Conjuntura. 
Com a emergência da crise financeira mundial de 2008 e o potencial 
de dano à economia brasileira que a crise, na época, parecia ensejar, 
a Consultoria destacou uma equipe interdisciplinar para acompanhar 
as repercussões da crise no mundo e avaliar as implicações para a eco-
nomia brasileira das decisões governamentais tomadas nas principais 
democracias do planeta. 

Fizeram parte dessa equipe interdisciplinar os consultores Marce-
lo Barroso Lacombe, da área de ciência política, como coordenador; 
Marcos Pineschi Teixeira, da área de economia; Murilo Rodrigues da 
Cunha Soares, da área de tributação; Aurélio Guimarães Cruvinel e Pa-
los, da área de finanças públicas; Luiz Humberto Cavalcante Veiga, da 
área de finanças em geral e bancos; e Bernardo Felipe Estellita Lins, da 
área de comunicações.

Entre as atribuições do grupo, destacou-se a elaboração de um boletim 
de análise de conjuntura com periodicidade semanal, para abordar, a 
cada número, temas diversos relativos à crise internacional e seu im-
pacto no Brasil. A temática de cada boletim era decidida a partir de uma 
reunião da qual participavam todos os integrantes do grupo. Política 
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fiscal, telecomunicações, comércio e até a polêmica sobre a exigência 
de diploma de nível superior para o exercício da profissão de jornalista 
foram analisados no boletim. A edição e a revisão dos boletins também 
eram produto de um esforço coletivo, no qual todos integrantes parti-
cipavam diretamente. Tanto Marcelo Lacombe quanto Bernardo Lins 
me relataram que os debates travados durante essas reuniões de revi-
são eram muito acirrados e que, como consequência do nível de exigên-
cia defendido por todos no grupo, a qualidade das análises produzidas e 
divulgadas nos boletins de análise de conjuntura era elevada.

A Secom logo enxergou a relevância dos boletins para seu trabalho e 
passou a divulgá-los em local privilegiado no portal da Câmara: o canto 
superior direito da página principal da Câmara dos Deputados. Além dis-
so, a Assessoria de Imprensa da Câmara decidiu enviar links dos boletins 
para uma mala direta composta de colunistas, articulistas e editores em 
jornais e emissoras de todo o país. Como resultado, os boletins passaram 
a ser citados pelo país afora e lidos por formadores de opinião.

Um episódio envolvendo um número do boletim em particular tornou-
se emblemático do período. Uma certa manhã, recebi um telefonema 
de um assessor do Setor de Economia da Embaixada dos Estados Unidos 
desejando saber como acessar os boletins. Ele havia tomado conheci-
mento, por meio de um contato, da existência de um boletim, em par-
ticular, que analisava os problemas enfrentados pelos Estados Unidos 
para manter um nível viável de arrecadação durante a crise e como 
esses problemas poderiam afetar o Brasil. Esse número do boletim, que 
havia sido capitaneado pelo consultor Murilo Soares, trazia números 
recentes da Fazenda norte-americana e demonstrava a fragilidade do 
sistema fiscal dos Estados Unidos.

Naturalmente, enviamos o link do boletim para o assessor da Embaixada 
e pensamos que o assunto acabaria aí. Curiosamente, duas semanas de-
pois da publicação do boletim, a Embaixada Americana ligou para agen-
dar uma visita da economista-chefe do Federal Reserve Bank, o Banco 
Central norte-americano. Ela tinha interesse especial de conversar com 
os integrantes da equipe que produzia os boletins. Agendada a reunião, 
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ela não apenas elogiou os boletins, como fez questão de trazer estatís-
ticas e outros argumentos para afirmar que a situação econômica dos 
Estados Unidos não era tão temerária quanto os indicadores apontados 
pelo boletim da Consultoria indicavam. Ficou claro, então, que esse tra-
balho da Consultoria não estava apenas subsidiando os deputados que 
integravam as cinco comissões especiais instituídas para analisar as re-
percussões da crise em diversos setores da economia nacional e para 
encaminhar proposições legislativas que reduzissem o impacto da crise 
no Brasil. Estava também contribuindo diretamente para que o debate 
sobre esse importante assunto fora da Câmara dos Deputados fosse o 
mais rico e detalhado possível.

Merece ser ressaltado que em várias oportunidades recebemos de 
Deputados comentários a respeito da eficácia das análises publicadas 
nos Boletins para apoiar o trabalho legislativo. Nas audiências públicas 
conduzidas no âmbito das Comissões Especiais da crise, esse produto 
foi mencionado em mais de uma oportunidade, como evidência do en-
gajamento da Câmara dos Deputados no exame da conjuntura e na bus-
ca de soluções para superá-la.

Lamentavelmente, findo os efeitos imediatos da crise em 2009, a equi-
pe interdisciplinar foi desfeita, com o retorno dos consultores às suas 
respectivas áreas de atuação, e o boletim de análise de conjuntura foi 
descontinuado. Durante nove meses, porém, o boletim foi publicado se-
manalmente sem qualquer interrupção, sendo considerado por parla-
mentares e assessores, na Câmara dos Deputados, e integrantes da co-
munidade de assessores governamentais e jornalistas, fora da Câmara, 
uma importante e influente fonte de informação sobre a crise financeira.

Ao levar, via internet, para todo o país, os exemplos de trabalho inte-
lectual desenvolvido pela Consultoria Legislativa, os estudos, as notas 
técnicas e os boletins de análise de conjuntura contribuíram para di-
fundir o modelo de assessoramento institucional do Poder Legislativo, 
fundamentado na aplicação da análise técnica e jurídica apurada, como 
forma de auxiliar os parlamentares no aperfeiçoamento e na melhoria 
da qualidade da legislação aqui produzida. 
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A difusão desse modelo de assessoramento institucional do Poder Le-
gislativo também foi levada adiante de uma forma mais direta. Refiro-
me aos seminários de assessoria e consultoria legislativa realizados em 
2003 e em 2007.

O primeiro desses seminários aconteceu entre os dias 30 de junho e 2 de 
julho de 2003, em Brasília, como parte das comemorações relativas aos 
180 anos do Poder Legislativo brasileiro. O I Seminário Internacional de 
Assessoramento e Consultoria Institucional do Poder Legislativo teve 
como objetivo analisar a experiência em assessoramento institucional 
de parlamentos de vários países e propiciar a reflexão sobre o alcance 
da atividade de assessoramento legislativo na evolução e consolidação 
do Estado Democrático de Direito.

Organizado pela Consultoria Legislativa e pelo Centro de Formação, 
Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados (Cefor), o 
seminário reuniu especialistas brasileiros, europeus e norte-america-
nos em seis painéis que trataram de temas como o papel das assessorias 
e consultorias no processo de integração regional, o assessoramento 
em assembleias estaduais, as relações com organismos não governa-
mentais e grupos de pressão, o assessoramento institucional e os parti-
dos políticos e a questão do controle e da fiscalização financeira. Além 
dos painéis, o seminário proporcionou aos participantes seis oficinas 
especializadas para o treinamento específico nas múltiplas atividades 
que fazem parte do assessoramento institucional do Poder Legislativo, 
tais como a elaboração legislativa, o trabalho em comissões parlamen-
tares de inquérito e a redação de minutas de discurso parlamentar.

Planejado para atender a uma audiência não superior a 150 partici-
pantes, o seminário atraiu mais de 400 inscritos, quantidade superior à 
lotação do Auditório Nereu Ramos. No final do evento, foram contabi-
lizados 256 participantes com frequência integral, provenientes de 76 
instituições. Nove câmaras municipais e nove assembleias legislativas 
estaduais se fizeram presentes por meio de um total de 94 participantes. 
Entre os conferencistas convidados, especialistas norte-americanos e 
alemães proporcionaram uma visão comparada do assessoramento, das 
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virtudes e das limitações desse tipo de suporte ao trabalho legislativo 
em diferentes países.

No painel sobre o assessoramento legislativo em nível subnacional, por 
exemplo, Sabino Fleury, gerente-geral da Consultoria Legislativa da As-
sembleia de Minas Gerais, compartilhou a experiência mineira com Es-
son Miller Jr., diretor da Assessoria Legislativa da Assembleia do estado 
da Virginia nos Estados Unidos. No painel sobre as responsabilidades das 
assessorias e consultorias legislativas no processo de integração regional, 
Michael Wettengel, diretor da Assessoria da Bancada da Coalizão CDU/
CSU, na Alemanha, relatou a experiência de assessoramento legislativo 
no âmbito da União Europeia, enquanto Gerardo Gaetano, da Universi-
dade da República, em Montevideo, no Uruguai, Tarciso Jardim e Vicente 
Fontanive, das consultorias legislativas do Senado Federal e da Câmara 
dos Deputados, respectivamente, no Brasil, dissertaram sobre a experi-
ência com o assessoramento legislativo no âmbito do Mercosul.

O seminário terminou se constituindo numa grande vitrine para as con-
sultorias legislativas e de orçamento e fiscalização financeira da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal, ao mesmo tempo que serviu para 
estimular a replicação do modelo brasileiro nas assembleias estaduais 
e câmaras municipais. Ressalte-se que, à época desse primeiro seminá-
rio, existiam assessorias institucionais nos moldes das consultorias da 
Câmara e do Senado apenas em Minas Gerais e no Distrito Federal.

As repercussões do seminário de 2003 começaram a se fazer presentes 
antes mesmo do encerramento do evento. Várias delegações estaduais, 
representando assembleias interessadas no modelo, visitaram as insta-
lações da Consultoria Legislativa da Câmara à procura de informações 
mais detalhadas sobre o funcionamento do órgão. Na ocasião, trocamos 
ideias sobre as dificuldades de implantação do assessoramento institu-
cional em ambientes tão politizados quanto os legislativos brasileiros; 
repassamos informações sobre a Resolução no 48, de 1993, como marco 
regulatório padrão para as atividades de uma consultoria institucional; 
e comentamos sobre nossos processos internos de trabalho.
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Posteriormente, fomos informados sobre a criação de órgãos de asses-
soramento institucional nas assembleias de Goiás, de Santa Catarina 
e do Rio Grande do Sul. A Assembleia Legislativa de Goiás criou, em 
2004, sua Seção de Assessoramento Temático, e, em 2005, realizou um 
programa de treinamento específico com a presença de consultores 
da Câmara dos Deputados. As assembleias de Santa Catarina e do Rio 
Grande do Sul, por sua vez, enviaram consultores de suas recém-cria-
das consultorias para visitas técnicas e treinamento na Consultoria da 
Câmara. Embora sem solicitar apoio da Consultoria, outras assembleias 
viriam a seguir o mesmo caminho, estabelecendo departamentos ou se-
tores destinados ao assessoramento institucional legislativo, como foi o 
caso das assembleias do Ceará e do Maranhão. 

O II Seminário Internacional de Assessoramento Institucional do Poder 
Legislativo, realizado de 27 a 30 de março de 2007, ganhou proporções 
gigantescas. Sob a coordenação-geral do consultor Sérgio Fernandes 
Senna Pires, juntamente com a consultora Suely Mara Vaz de Araújo, 
o evento reuniu um público superior a 1.400 pessoas, entre estudantes, 
assessores e especialistas do Poder Legislativo, para participar de mais 
de cinquenta sessões, entre conferências, painéis, mesas-redondas, co-
municações coordenadas, pôsteres e oficinas. 

Além de participantes de praticamente todas as unidades da federação, 
o evento contou com a presença de especialistas e servidores dos po-
deres legislativos de vários países, incluindo Estados Unidos, Canadá, 
França, Itália, Portugal, Argentina, Uruguai, Moçambique, São Tomé e 
Príncipe e Angola. Entre os conferencistas especialmente convidados 
para o evento, destacaram-se Richard Dennis, assessor jurídico e con-
selheiro do Parlamento Nacional canadense, e James Thurber, cientista 
político norte-americano e diretor do Centro de Estudos do Legislativo 
e da Presidência da American University.

Devido à escala do evento e à substancial afluência de público, assinou-
se um convênio com o Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), 
para viabilizar o uso de suas instalações, em especial o edifício do Ins-
tituto de Cooperação e Assistência Técnica (Icat), que demonstrou ser 
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perfeito para acomodar o grande número de sessões simultâneas que 
aconteceram durante o evento. Além do Icat, partes do seminário ti-
veram lugar no auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados; no 
auditório Petrônio Portella, do Senado Federal; no auditório do Interle-
gis; no auditório da Procuradoria-Geral da República; e no auditório do 
Tribunal de Contas da União.

As repercussões do seminário foram as mais favoráveis possíveis no que 
tange à difusão do modelo de assessoramento legislativo centralizado 
e apartidário empregado pela Consultoria da Câmara dos Deputados. 
Dezenas de assembleias e várias câmaras municipais passaram a ado-
tar o modelo. Atualmente, não adotam o modelo institucional de as-
sessoramento legislativo em suas respectivas assembleias apenas doze 
unidades da federação. A Assembleia Legislativa de São Paulo é uma 
das instituições parlamentares brasileiras que optaram por não ado-
tar o modelo. Entretanto, cabe notar que, muito embora a assembleia 
estadual não tenha optado por um serviço de assessoria institucional e 
apartidária, a câmara municipal de São Paulo recentemente adotou o 
modelo, após um processo de intercâmbio de informações com a Con-
sultoria da Câmara que incluiu uma visita do consultor legislativo da 
Câmara dos Deputados Ednilton Pires e culminou na realização de um 
seminário em São Paulo voltado para detalhar o funcionamento, os 
processos e os benefícios do modelo institucional de assessoria e con-
sultoria legislativa.

Também na esteira do II Seminário Internacional de Assessoramento 
Institucional do Poder Legislativo, cabe destacar a criação da Associa-
ção Nacional dos Consultores Legislativos (Anacol), em maio de 2008, 
para congregar profissionais de assessorias e consultorias das assem-
bleias legislativas estaduais. A instituição vem realizando, desde 2009, 
fóruns nacionais para consultores, com vistas a viabilizar o treinamen-
to de servidores dos legislativos estaduais e consolidar o modelo ins-
titucional de assessoramento nas esferas estadual e municipal. Atual-
mente, preside a instituição o Sr. Carlos Eduardo de Oliveira Lula, da 
Consultoria Técnica da Assembleia Legislativa do Maranhão.
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A realização dos seminários e a divulgação dos trabalhos da Consultoria 
via internet também produziram efeitos internacionais, gerando uma 
procura da parte de diversos parlamentos nacionais por informações 
referentes às boas práticas de assessoramento registradas pela expe-
riência brasileira. Entre 2008 e 2009, por exemplo, a Consultoria Legis-
lativa da Câmara recebeu delegações parlamentares ou de assessores 
legislativos da Dinamarca, da China, da África do Sul, da Indonésia, de 
Angola, de Cabo Verde, entre outros países. Em 2010, duas delegações 
de assessores do Congresso dos Estados Unidos reuniram-se com con-
sultores para o intercâmbio de informações. A primeira delegação, de 
assessores de comissões e de gabinete, visitou a Consultoria da Câmara 
em 24 de agosto, enquanto a segunda delegação, desta feita formada 
por consultores do Congressional Research Service, reuniu-se com con-
sultores em 9 de dezembro.

Os parlamentos de Angola e de Cabo Verde foram mais incisivos e ga-
rantiram a disponibilização de instrutores brasileiros para oferecerem 
cursos de assessoria e consultoria legislativa para os servidores de suas 
respectivas casas legislativas. No caso de Cabo Verde, o intercâmbio com 
a Consultoria Legislativa resultou de protocolo de cooperação assinado 
entre os parlamentos brasileiro e cabo-verdiano em 2009, quando da visi-
ta ao Brasil do presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Aristi-
des Rodrigues Lima. Como parte de um programa formal de cooperação, 
a Consultoria Legislativa designou os consultores Ednilton Andrade Pires 
e José Theodoro Menck para ministrarem aulas sobre o funcionamento 
de uma consultoria legislativa, sua fundamentação legal, seu caráter ins-
titucional e sua metodologia de trabalho. O programa em Cabo Verde, 
no período de 7 a 11 de julho de 2010, começou com uma palestra aberta 
para 120 pessoas, entre assessores parlamentares e servidores do Poder 
Executivo. O treinamento, propriamente dito, foi dirigido a um grupo de 
vinte funcionários técnicos do Parlamento cabo-verdiano.

Em Angola, o programa de cooperação teve o formato de um curso de 
formação para servidores da Assembleia Nacional elaborado com base 
na experiência brasileira, e aconteceu entre os dias 16 e 27 de agosto de 
2010. Um total de oitenta servidores angolanos participaram do curso, 
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também ministrado pelos consultores Ednilton Pires e José Theodoro 
Menck, que focalizaram a natureza política do processo legislativo, a 
metodologia de trabalho da Consultoria Legislativa, o sistema de fluxo 
de trabalhos e o assessoramento legislativo institucional junto às co-
missões parlamentares de inquérito e ao Conselho de Ética.

Como a Assembleia Nacional de Angola conta em sua estrutura fun-
cional com um Gabinete de Estudos Parlamentares, houve um consen-
so entre os participantes do curso de que esse órgão poderia ser um 
embrião de uma consultoria legislativa centralizada e institucional nos 
moldes da consultoria brasileira.

Organismos internacionais também passaram a monitorar o trabalho 
produzido pela Consultoria Legislativa da Câmara em sua busca por in-
dicadores de progresso na formulação e acompanhamento de políticas 
públicas no Brasil. Este foi o caso da Organização para a Cooperação e De-
senvolvimento Europeu (OCDE) e do Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID). Em 2006, por exemplo, a OCDE publicou relatório elabora-
do pelo seu Centro de Desenvolvimento sobre a questão da racionalidade 
política e técnica na América Latina no qual cita o Parlamento brasileiro 
como uma ilha de excelência no continente. Segundo o relatório, os par-
lamentos na região são caracterizados pela quase inexistência de apara-
tos de pesquisa e assessoramento especializados. Para o relatório, o Brasil 
aparece como “uma curiosa e importante exceção (...) tendo desenvolvi-
do com êxito uma capacidade técnica abrangente dentro do Parlamento 
nos anos noventa num nível comparável ao de democracias mais anti-
gas como Grã-Bretanha, França ou os Estados Unidos (SANTISO, 2006, 
p. 20)”. Afirma ainda o relatório que a Câmara dos Deputados conta, “no 
total, com 245 servidores, dos quais 190 são consultores especializados 
em diversas áreas [do conhecimento]. Esses indivíduos são funcionários 
em tempo integral, selecionados por meio de concurso competitivo (...) 
Suas tarefas vão desde a preparação de estudos técnicos ao provimento 
de suporte aos deputados (SANTISO, 2006, p. 20)”.

Avaliação semelhante foi registrada pelo Banco Interamericano de De-
senvolvimento em seu relatório de 2006, publicado pela Editora Cam-
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pus em 2007. O relatório em questão foi divulgado em todo o mundo 
com o título A política das políticas públicas: progresso econômico e social na 
América Latina.

O relatório aponta o Brasil como um modelo de vinculação construtiva 
entre os enfoques técnico e político da formulação de políticas públicas 
a partir do desenvolvimento das competências técnicas do Congresso 
por meio do fortalecimento das assessorias parlamentares. O relatório 
cita especificamente o processo de preparação da Lei de Responsabili-
dade Fiscal como exemplo “de como o aperfeiçoamento da qualidade 
técnica do trabalho do Poder Legislativo (...) logrou os ajustes políticos 
necessários à aprovação da lei e contribuiu com soluções técnicas que 
aumentaram sua eficiência (A política das políticas públicas: progresso 
econômico e social na América Latina, 2007; p. 124)”.

Para o BID, as consultorias legislativas, desenvolvidas principalmente 
durante a década de 1990, são fatores que “ajudaram a melhorar o nível 
técnico das deliberações do Congresso, além da qualidade das políticas 
que são ali discutidas (A política das políticas públicas: progresso eco-
nômico e social na América Latina, 2007, p. 169)”. E conclui o relatório 
do BID: “Nessa dimensão, o Brasil está na posição mais elevada entre os 
países da América Latina (A política das políticas públicas: progresso 
econômico e social na América Latina, 2007, p. 169)”.

Os esforços em difundir o modelo de assessoramento e consultoria ins-
titucional do Poder Legislativo não podem ser concebidos como medi-
das estanques que se findam uma vez atingidos os objetivos primários 
da difusão. Em realidade, a difusão está diretamente relacionada ao 
fortalecimento do Poder Legislativo e, por meio dele, ao fortalecimen-
to da própria democracia. Esse aprimoramento acontece no dia a dia 
dos trabalhos de acompanhamento e de assessoria do Parlamento. A 
Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados não é hoje, em 2011, 
a mesma Consultoria Legislativa do ano 2000. À medida que o órgão vai 
agregando experiência, vai se enriquecendo e se transformando.

Por essa razão, a difusão deve ser encarada como um processo contínuo 
de intercâmbio com outras instituições que compartilham conosco a 
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convicção de que parlamentos fortes são a base das democracias con-
solidadas e de que a força dos parlamentos residem na sua capacidade 
de somar qualidade técnica a qualidade política.
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fAtiA do tempo

Marcos Nardon40

1978. mAiS preCiSAmente finAl de 1978; novemBro.

Brasília era uma cidade de dezoito anos e meio de idade, nova, 
muito nova diante da antiga capital, então vetusta (porém ale-
gre) cidade maravilhosa, de mais de quatrocentos anos, herdeira 

de grande parte da história do Brasil e senhora dona do Pão de Açúcar, 
do Cristo Redentor, da Princesinha do Mar e dos tradicionais restauran-
tes frequentados por deputados e senadores. Uma cidade, além do oce-
ano e da orla marítima atraente, possuidora de esquinas e cruzamentos. 
Uma cidade onde os transeuntes caminhavam e se encontravam. Uma 
cidade protagonista da história, desde a fundação, em 1565, a vinda da 
Corte portuguesa, em 1808, com marcos culminantes no passado então 
recente: o baile da Ilha Fiscal, o crime da rua Toneleros, o suicídio de 
Getúlio Vargas no Catete, e muitos outros acontecimentos e persona-
gens registrados na crônica – principalmente policial: Leopoldo Heitor, 
Dana de Teffé, Aída Cury e assim por diante.

Mas desde 1960 não era mais Distrito Federal, mas sim Guanabara; não 
mais era sede do governo federal, não mais ali se faziam as leis; não 
mais ali estavam instalados os tribunais superiores; não mais ali se jul-
gavam os dissídios em última instância.

Mudaram-se para Brasília seus titulares e servidores. Muitos deles in-
conformados, mas cumprindo a vontade de Juscelino: interiorizar a ca-
pital e a administração.

40 Consultor legislativo desde 1978.
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Por muito tempo, foram fortes os preconceitos contra a nova capital. 
Fortes e exteriorizados sem pejo por muitos.

Mas em 1978 Brasília já vencia aos poucos esses preconceitos. Tinha res-
taurantes bons e um comércio ainda incipiente, mas contaria logo logo 
com a inauguração do primeiro shopping center moderno (cuja solenida-
de – fato compreensível para uma cidade ainda provinciana – contou 
com a presença do Presidente da República). Tinha clubes e boas escolas. 
Só não tinha ainda um pãozinho francês decente... O Eixo Rodoviário era 
exatamente como hoje, com a diferença de luminárias menos modernas 
e eficientes e uma característica peculiaríssima: a faixa central era usada 
para o fluxo da comitiva presidencial. A cidade planejada já tinha se-
máforos (inicialmente apenas na Avenida W3 e na Rodoviária do Plano 
Piloto) e um aeroporto acanhado: a salvação para quem não gostava de 
“esperdiçar” no planalto central os seus fins de semana...

A Câmara dos Deputados já funcionava em novas instalações desde 21 
de abril de 1960. Naqueles dezoito anos, além do Edifício Principal e do 
Anexo I, haviam sido construídos o Anexo II, para abrigar as comissões 
técnicas, e o Anexo III, para acolher os gabinetes parlamentares.

A então denominada Assessoria Legislativa funcionava ali, no andar 
superior do Anexo II, em dois ou três grandes salões semelhantes ao 
estereótipo de uma redação de jornal: mesas encostadas umas nas ou-
tras, máquinas de escrever manuais para alguns (as elétricas, só para 
os muito queridos do chefe, pois eram aves raras...) e um serviço de 
datilografia encarregado de passar a limpo todos os rascunhos manus-
critos pela grande maioria dos assessores, os quais nem sequer de uma 
máquina manual dispunham.

Ali foram alojados 41 novos assessores legislativos. Aprovados no pri-
meiro concurso para essa função realizado na Câmara, agregaram-se aos 
trinta e poucos já em exercício por terem sido indicados para tanto, in-
tegrando anteriormente duas assessorias, uma instalada na Biblioteca e 
outra no Departamento de Comissões.

Ocupar esse cargo, nessa repartição da Câmara dos Deputados, foi para 
quase todos uma primeira experiência de convívio com colegas oriun-
dos das mais diversas regiões do Brasil. As estranhezas, é claro, não 
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se atinham apenas à diversidade de sotaques naturalmente encontra-
dos num grupo assim heterogêneo; mais ainda, a estranheza inicial se 
dava quanto aos costumes, à visão de cada um sobre o Brasil e a função 
da administração federal, então centralizada fora do eixo mais econo-
micamente desenvolvido, buscando refletir os interesses de todos os 
quadrantes. Para a maioria, a experiência de contato com esses colegas 
de tantas procedências era enriquecedora: cada conversa trazia novos 
conhecimentos acerca de recantos ermos do Brasil, ou de recantos não 
ermos, mas ainda desconhecidos.

Nada mais propício a quem tinha o ofício de escrever discursos sobre 
os mais variados assuntos, enfocando problemas muitíssimas vezes re-
gionais, e não nacionais.

O contato com os deputados federais era bastante frequente e não pou-
cos compareciam pessoalmente às instalações da Assessoria Legislativa 
para encomendar trabalhos ou esclarecer dúvidas sobre seus pedidos.

Determinado dia, o Presidente da República, perguntado por uma 
criança como procederia se recebesse salário mínimo, saiu-se com a 
infelicíssima resposta: “Eu dava um tiro no coco!”. Pois bem, num am-
biente político de normalidade democrática, uma tal declaração já seria 
capaz de deflagrar críticas acerbas ao chefe da nação. Mais ainda num 
ambiente de um presidente eleito indiretamente por um colégio elei-
toral, de bipartidarismo e de compreensível polarização das vertentes 
governista e oposicionista. Um parlamentar da oposição solicitou à As-
sessoria Legislativa a redação de um discurso de pequeno expediente 
condenando a atitude do Presidente da República, ao dar o triste exem-
plo para uma criança. Assim foi feito. Terminado o trabalho, já hora 
do almoço e poucos assessores presentes, adentra o recinto um outro 
deputado, desta feita da situação, para pedir exatamente o contrário, 
ou seja, um texto defendendo o chefe da nação, o mesmo a ter declara-
do preferir o cheiro de cavalo ao cheiro de povo...

Mais uma vez, assim foi feito, e o mesmo assessor teve de praticamente 
apagar de sua memória o escrito daquela manhã para, durante o horá-
rio de almoço, discorrer sobre os mal-entendidos nas declarações do 
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Presidente da República, sobre o verdadeiro sentido de suas afirmações 
“não absolutamente desastradas”, mas espelhando uma “profunda pre-
ocupação social” com relação à política de fixação dos valores do salá-
rio mínimo – na época, ainda, regionalizado e de responsabilidade de 
seu poderoso ministro da Fazenda.

Enfim, o fato pitoresco demonstra a necessidade de os assessores legis-
lativos trabalharem como fora de si próprios, deixando de lado, para 
a produção de seus textos, suas convicções pessoais, principalmente 
as políticas. E isso porque prezar o ambiente democrático pressupõe 
garantir a liberdade de expressão dos contrários. Na nossa condição de 
consultores legislativos, muitas vezes, por dever de ofício, havemos até 
de ajudá-los a formular raciocínios opostos aos nossos.

Essas são considerações comuns a quem escreve para outrem. A função 
o faz desenvolver uma sensibilidade profissional importantíssima, fun-
damental mesmo, para um bom resultado no atendimento das deman-
das cometidas.

O histórico de trabalhos solicitados à então Assessoria Legislativa, e 
hoje à Consultoria Legislativa, apresenta uma grande consistência in-
terna: uma análise dos trabalhos daquela época mostrará caracterís-
ticas muito semelhantes aos resultados das análises de períodos mais 
recentes: os assuntos mencionados podem ser diferentes, mas não di-
verge o interesse público (ou a falta dele) ou o legítimo interesse de 
grupos emergente na atuação parlamentar. Pode ter havido disparida-
de de características, sim, na época de intenso trabalho da Assembleia 
Nacional Constituinte, consolidando a redemocratização do país após 
os governos do golpe militar, porquanto sua tarefa era bastante dis-
tinta das obrigações cominadas à Câmara dos Deputados em funciona-
mento, digamos assim, normal.

Se o trabalho parlamentar parecia mais político e menos técnico, na-
queles idos isso se deverá, talvez, à própria peculiaridade do represen-
tante eleito: um certo saudosismo faz lembrar de expoentes luminares, 
os quais passaram deixando um histórico de responsabilidade política 
e empenho cívico. Se a composição do Congresso Nacional é pior hoje, 
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como muitos alegam, isso é assunto para ser desenvolvido por cien-
tistas políticos. A verdade é a seguinte: grandes nomes do passado são 
facilmente enumerados, enquanto os do presente parece ainda aguar-
darem o futuro para lhes polir as biografias. 

Quarenta anos é longo tempo para o funcionamento de uma repartição 
como a Consultoria Legislativa, mais longo ainda quando se atenta para 
seus inúmeros integrantes, no passado e no presente.

Desde 1978 – ao ingressar neste organismo da Câmara dos Deputados 
– até o presente momento, a observação inevitável: assessores legislati-
vos e consultores legislativos (junto aos de Orçamento) formam um ad-
mirável conjunto de colegas, seres humanos em sua maioria excepcio-
nais, profissional ou pessoalmente. Cada um com suas peculiaridades, 
cada um com suas manias – lembradas com o bom humor permitido 
pelo distanciamento temporal.

É rica experiência recordar as alegrias de tantos colegas, de tantos ami-
gos; é comovente lembrar suas tragédias pessoais – inevitáveis num 
grupo numeroso. Reafirma-se o ser humano ao condoer-se e regozijar-
se diante de histórias de vida tão díspares, reunidas no manto de uma 
mesma atividade profissional, de tantas horas em tantos dias sob um 
mesmo local de trabalho e semelhantes ideais.

Não se pode evitar a nostalgia por tantos generosos colegas a nos orien-
tar com suas experiências, e é dever de justiça registrar a admiração 
(nem sempre demonstrada) por suas famílias. 

Inescusável, também, a lembrança melancólica de tantos bons compa-
nheiros a quem o destino reservou uma existência mais curta; assim não 
fosse, comemorariam conosco, com a mesma alegria, esses quarenta 
anos de existência da Consultoria Legislativa, na capital cinquentenária.

Fiquem aqui registrados por eles apreço, admiração e saudade.
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relemBrAnçAS dA ASSeSSoriA legiSlAtivA

Antônio Neuber Ribas41

A BíBliA nA meSA dA ASSemBleiA nACionAl ConStituinte

Para dar ao Brasil uma nova Constituição, foi convocada, pela 
Emenda Constitucional no 26, de 27 de novembro de 1985, a As-
sembleia Nacional Constituinte, instalada em 1o de fevereiro de 

1987 em sessão solene do Congresso Nacional. A Mesa era composta 
pelo presidente da República, José Sarney, pelo presidente do Senado 
Federal, Humberto Lucena, e pelo presidente da Câmara dos Deputados, 
Ulysses Guimarães. A presidência coube ao presidente do Supremo Tri-
bunal Federal, José Carlos Moreira Alves. Em frente aos dignitários es-
tava a mesa do plenário e, em cima dela, a Bíblia protestante. É interes-
sante conhecer como o livro sacro chegou àquele local.

No curso da elaboração do Regimento Interno da Assembleia, na con-
dição de diretor da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, 
recebemos um dos deputados da representação do estado de Goiás, que 
nos solicitou a elaboração de proposição legislativa que obrigasse a co-
locação da Bíblia na mesa de trabalho da Assembleia Constituinte.

O parlamentar pediu nossa opinião sobre seu intento. Com a ressalva 
de tratar-se de conceito estritamente pessoal, dissemos que ao elaborar 
as leis os parlamentos devem estar imunes à discriminação. A isenção 
e imparcialidade devem reinar absolutas, assegurando-se a equida-
de justiceira. Assim, a nosso juízo, a proposição seria discriminatória 
ao privilegiar a Bíblia e não conceder igual oportunidade aos livros 

41  Foi diretor da Consultoria Legislativa entre 12-05-1981 e 14-12-1988.
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doutrinários ou sagrados de outros credos, como a Torá judaica, o Co-
rão do islamismo, os livros espíritas de Kardec e outros mais.

Acrescentamos ser a matéria tão polêmica que até a exibição de todos os 
livros poderia ser contestada pelos parlamentares incréus. O deputado 
disse estar movido pela fé e, afirmando que o objetivo colimado tinha 
suma importância para ele, pastor evangélico que era, manteve a solici-
tação. A proposição foi elaborada e, apresentada pelo parlamentar, foi 
discutida, votada e aprovada sem emendas. A Bíblia foi, então, colocada 
sobre a Mesa da Assembleia Nacional Constituinte.

Brasília, agosto de 2006.

homenAgem equivoCAdA

Nos idos de 1989, com mais quatro assessores legislativos da Câmara 
dos Deputados, constituímos delegação de convidados do governo dos 
Estados Unidos da América do Norte para, em estágio naquele país, co-
nhecer melhor a economia, a atividade política, o processo legislativo 
federal e estadual e o modus vivendi da família americana (The American 
Political Process Formulation of U.S. Economics Policy).

O estágio, de cerca de um mês, previa visita de estudos ao Congresso, 
comparecimento a alguns órgãos governamentais, a uma das assem-
bleias legislativas estaduais e visita de cordialidade para conhecer, en-
trevistar e jantar na casa de duas típicas famílias americanas. Para co-
nhecimento do legislativo estadual, foi escolhido o estado do Colorado.

Na capital, Denver, fomos levados à Assembleia Legislativa, onde esta-
va em curso uma sessão plenária. Designaram lugares na galeria, onde 
tomamos assento. Pouco depois, aconteceu o inesperado: o presidente, 
mal informado pelo seu assessoramento, anunciou a presença no recin-
to de uma delegação de deputados brasileiros e solicitou que ficásse-
mos de pé para receber a homenagem de uma salva de palmas. Foi um 
desacerto lamentável, sem possibilidade de reparo imediato. Apartear 
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era privativo dos parlamentares e não havia qualquer outro meio de 
interlocução ao nosso alcance.

A saída foi “deixar o barco correr”, e a homenagem foi prestada. Nos-
sos cicerones governamentais noticiaram o equívoco aos assessores do 
plenário explicando que não tínhamos mandato parlamentar, mas ali 
estávamos em caráter oficial na condição de servidores do Poder Legis-
lativo brasileiro e a convite do governo americano.

neCrológiCo deSACertAdo

Não começara, ainda, o expediente matutino quando cheguei à Asses-
soria Legislativa. No corredor interno, alguns assessores conversavam 
e um deles se afastou do grupo para vir ao meu encontro. Era o Dr. Se-
bastião Côrtes, coordenador da Área de Redação Parlamentar, que me 
saudou e exclamou com entusiasmo: 

– Chefe, nós não deixamos a peteca cair, já foi distribuído a um dos 
assessores a elaboração do discurso do presidente da Casa em home-
nagem ao político mineiro Magalhães Pinto, que faleceu. 

– O senhor está convicto de que ocorreu o óbito? Perguntei. 

– Morreu, sim, ouvi a notícia pelo rádio do carro. Retruquei: 

– Dr. Côrtes, eu não me canso de louvar seu saber e proficiência, mas 
neste momento recomendo que a distribuição seja cancelada: quem 
morreu foi outro Pinto, o ex-parlamentar e ex-governador paulista, 
Carvalho Pinto. 

– Não se apoquente, disse eu. A culpa é da homonímia dos Pintos.

Brasília, julho de 1987.
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Foto com os autores, consultores de orçamento e fiscalização financeira: da esquerda para a direita, Eber 
Zoehler Santa Helena, José Fernando Cosentino Tavares, Eugênio Greggianin (ex-diretor), Osvaldo Maldonado 
Sanches e Romiro Ribeiro. 
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A ConSultoriA de orçAmento e fiSCAlizAção  
finAnCeirA dA CâmArA doS deputAdoS

Contexto histórico, atribuições, objetivo e importância
Eugênio Greggianin (coordenação42), Eber Zoehler 

Santa Helena, José Fernando Cosentino Tavares, 
Osvaldo Maldonado Sanches, Romiro Ribeiro

oBjetivo e ConSiderAçõeS iniCiAiS

Ao ensejo dos quarenta anos da criação da Consultoria Legislativa da 
Câmara dos Deputados, é oportuno incluir neste documento come-
morativo as especificidades da atuação da Consultoria de Orçamen-

to e Fiscalização Financeira (Conof-CD), órgão competente no apoio insti-
tucional à Câmara dos Deputados em matéria orçamentária e financeira.

Este trabalho procura mostrar, dentro do contexto político, institucio-
nal e legal que delimitou a atuação do Poder Legislativo nas matérias 
orçamentária e financeira, a história, as atribuições, os objetivos e a 
importância do seu órgão de consultoria e assessoramento. 

As atividades dos órgãos de consultoria e assessoramento refletem, 
ao longo do tempo, as necessidades de apoio ao Poder Legislativo no 
exercício de suas prerrogativas constitucionais. As possibilidades e os 
limites da ação legislativa, do ponto de vista material, processual e ins-
trumental, foram fixados especialmente pelas Constituições, pela Lei 
no 4.320, de 17 de março de 1964, pela Lei Complementar no 101, de 

42 Registramos as contribuições, na elaboração do texto, dos ex-diretores Luiz Vasconcelos e Francisco de 
Paula Schettini, bem como o apoio recebido do atual diretor da Conof-CD Wagner Primo Figueiredo Jr, 
que reforçam o sentimento de identidade e unidade do grupo. E, também, as sugestões dos consulto-
res Cláudio R. Tanno, Edson M. de Moraes e Roberto de M. Guimarães Filho. Esse trabalho não reflete, 
necessariamente, a opinião da CMO ou dos órgãos administrativos da Câmara dos Deputados.
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4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e pelas leis 
do ciclo orçamentário amplo – plano plurianual (PPA), lei de diretrizes 
orçamentárias (LDO) e lei orçamentária anual (LOA). Além disso, um 
conjunto de normas internas (resoluções e regulamentos) detalha re-
quisitos e procedimentos para a elaboração e apreciação das leis do ci-
clo orçamentário, o que exige intensa colaboração dos órgãos técnicos.

Apresentamos no item 2 considerações acerca do orçamento público no 
Brasil, a evolução da participação do Legislativo à luz das Constituições e 
a dialética das relações entre os poderes Executivo e Legislativo na ma-
téria orçamentária. Incluem-se, também, breves considerações acerca do 
surgimento e evolução do chamado sistema orçamentário nacional. 

Os itens seguintes foram divididos em fases, de acordo com as alterações 
de padrão ou paradigma institucionais geradoras de mudanças na atua-
ção dos órgãos de apoio legislativo, com os seguintes marcos referenciais: 

a. a Constituição de 1988; 

b. o Plano Real e os reflexos positivos trazidos em 1995 pelo fim da 
hiperinflação em termos de valorização do planejamento e do orça-
mento público; e as condições políticas favoráveis que permitiram o 
aperfeiçoamento das normas regimentais, culminando com a edição 
da Resolução no 2 do mesmo ano; e 

c. a adoção do regime de responsabilidade na gestão fiscal criado pela 
LRF em 2000.

A Conof-CD43 integra, ao lado da Consultoria Legislativa, o sistema de 
consultoria e assessoramento institucional da Câmara dos Deputados. 
Destaca-se, na Conof-CD, o apoio às seguintes funções legislativas: 

a. apreciação e votação das leis do ciclo orçamentário amplo – PPA, 
LDO, LOA e créditos adicionais;

b. acompanhamento da execução das leis do ciclo orçamentário; 

43 Desde sua criação, em 1979, a Consultoria, antes denominada Assessoria de Orçamento e Fis-
calização Financeira, teve os seguintes titulares-chefes ou diretores: Luiz Vasconcelos, de março 
de 1978 a fevereiro de 1991; Roberval Baptista de Jesus, até setembro de 1991; José Roberto 
Nasser Silva, até setembro de 1992; Francisco de Paula Schettini, até maio de 1995; Eugênio 
Greggianin, até outubro de 2006; e Wagner Primo Figueiredo Jr., até o momento atual.
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c. apreciação e votação de leis de planos e programas nacionais, regio-
nais e setoriais de desenvolvimento;

d. exame da adequação orçamentária e financeira das alterações na 
legislação; e

e. fiscalização e controle, com destaque para obras e serviços com 
indícios de irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU), propostas de fiscalização e controle e exame de pres-
tação de contas anuais.

Os atuais consultores da Conof-CD, além do cargo de provimento efetivo, 
exercem funções comissionadas decorrentes do próprio concurso públi-
co, tendo lotação exclusiva no órgão. Ainda que sejam funções de confian-
ça, não estão sujeitas ao livre provimento e exoneração. Essa salvaguarda 
revelou-se importante no sentido de criar condições para uma atuação 
técnica e profissional, voltada aos princípios da administração pública. 

A matéria orçamentária e financeira, com a expansão das funções do 
Estado moderno, foi se tornando cada vez mais complexa e abrangen-
te, desenvolvendo-se em um ambiente político em que as relações do 
Legislativo com o Executivo foram marcadas ora pelo afastamento, ora 
pelo conflito, ora pela coparticipação. 

A apreciação congressual do orçamento implicou a coexistência da 
Conof-CD e da Consultoria de Orçamento e Fiscalização do Senado Fe-
deral (Conorf-SF)44 nas funções de apoio à elaboração das leis do ciclo 
orçamentário amplo, sendo os trabalhos realizados de forma conjun-
ta e articulada.

A importância das consultorias não decorre apenas dos trabalhos es-
pecíficos em cada exercício. Além da formulação de modelos, procedi-
mentos e normas de tramitação, a institucionalização e a permanência 
de órgãos dessa natureza têm o papel de gerar, divulgar e transmitir 
experiência e conhecimento ao longo do tempo. 

Destaque-se a presença de vários consultores no quadro de instrutores 
do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara 

44 Criada em 1994 como órgão da estrutura permanente do Senado Federal, a Conorf/SF é inte-
grada por consultores selecionados por concurso público de provas e títulos, aos quais cabe 
prestar assessoramento a parlamentares, comissões permanentes, Mesa Diretora e outros ór-
gãos do Senado, além da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO). 
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dos Deputados (Cefor). Adicione-se, ainda, a contribuição das consulto-
rias no sentido da formulação de alternativas e estratégias de atuação 
do Legislativo na preservação de suas competências no campo da ativi-
dade financeira do Estado.

orçAmento púBliCo no BrASil – AnteCedenteS 
à ConStituição de 1988

O orçamento público, como instrumento de controle sobre o poder de tri-
butar dos governos e de orientação de seus gastos, acha-se na gênese da 
instituição e da consolidação dos parlamentos em todas as sociedades. Sua 
relevância, maior ou menor, no cumprimento desse desiderato dependeu, 
ao longo dos tempos, de sua efetiva consolidação como poder de Estado.

A evolução da participação do Parlamento 

Quanto à matéria orçamentária, as relações entre os poderes da Repú-
blica, em especial entre o Executivo e o Legislativo, pautaram-se nos 
últimos 120 anos por três padrões básicos: hegemonia do Poder Exe-
cutivo, coparticipação com conflito e coparticipação com cooperação.

No Brasil, o emprego dos orçamentos como instrumento institucional 
principia com a instalação do Império – a Constituição de 1824 já torna-
va obrigatória a elaboração de um orçamento geral e sua submissão à 
Câmara dos Deputados – e se mantém durante toda a República (exceto 
durante o Estado Novo).

Durante o Império, embora o Poder Legislativo detivesse competên-
cias constitucionais no processo de definição das receitas e fixação 
das despesas, sua atuação no campo orçamentário foi bastante limita-
da, em parte pelos precários instrumentos de informação e interven-
ção de que dispunha. 

Com a instauração da República e promulgação da Constituição de 
189145, influenciada pelo modelo norte-americano, foi atribuída ao 

45 Na Constituição de 1891, a matéria orçamentária foi tratada no restrito âmbito da administra-
ção federal, ficando a cargo de cada governo legislar sobre a matéria. 
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Congresso Nacional competência privativa para orçar a receita e fixar 
a despesa federal, sem qualquer menção à participação do Executivo 
no processo orçamentário. Porém, sob a alegação de conflito entre a 
legislação ordinária e as normas constitucionais, reforçado pela falta 
de meios, o Executivo continuou a enviar ao Parlamento, a título de 
subsídio, a proposta de orçamento elaborada sob a coordenação do Mi-
nistério da Fazenda, até que o Código de Contabilidade Pública de 1922 
tornasse essa remessa o procedimento regular a ser observado.

Na Constituição de 1934, a competência para a elaboração da proposta 
orçamentária passou a ser atribuída ao presidente da República, cabendo 
ao Legislativo a votação do orçamento e o julgamento das contas do pre-
sidente. Essa Lei Maior não fixava outras limitações ao exercício do poder 
de emenda dos parlamentares, salvo o princípio da exclusividade, com 
o propósito de evitar as caudas orçamentárias que haviam distorcido o 
instrumento no passado pela introdução, na lei orçamentária, de temas 
estranhos à estimativa da receita e fixação das despesas. Apesar de sua 
efêmera duração, a Constituição de 1934 representa o início da era de 
coparticipação dos poderes Executivo e Legislativo na feitura do orça-
mento, sob a égide do modelo misto de legislação em matéria financeira.

Embora a Constituição de 193746 (promulgada pelo Estado Novo) tivesse 
previsto que a proposta de orçamento seria elaborada por órgão téc-
nico vinculado à Presidência da República – o Dasp – e votada pelas 
Casas do Parlamento, Câmara e Senado jamais foram instalados. Como 
decorrência, durante o período do Estado Novo, os orçamentos federais 
foram elaborados e decretados pelo Poder Executivo.

Com a Constituição de 1946, restaura-se o regime de coparticipação 
na elaboração do orçamento (inaugurado pela Constituição de 1934), 
atribuindo-se ao Executivo a apresentação do respectivo projeto de lei, 
e ao Legislativo a sua aprovação, facultada aos parlamentares a apre-
sentação de emendas. 

46 Durante o Estado Novo, os Decretos-Lei nos 1.804/1939 e 2.416/1940 fixaram normas orçamen-
tárias, financeiras e de contabilidade de obrigatória observância pelos estados e municípios. 
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Materializa-se, na Constituição de 1946, a instituição de um sistema 
orçamentário de âmbito nacional47. No que tange ao planejamento go-
vernamental, ainda que a Carta de 1946 não tivesse estabelecido orien-
tações quanto à formulação abrangente e sistemática de planos e pro-
gramas, foram previstos planos setoriais específicos voltados à viação, 
colonização e aproveitamento das terras públicas, defesa, valorização 
econômica da Amazônia e aproveitamento do rio São Francisco. 

A Constituição de 1967, promulgada durante o período dos governos 
militares, retira quase todas as prerrogativas do Legislativo na feitura 
do orçamento, convertendo-o em mero “chancelador”da proposta do 
Executivo. Nessa Carta, a questão do planejamento não foi tratada com 
suficiente amplitude, fato logo corrigido pela Lei Complementar no 3, 
pelo Ato Complementar no 43 e pelo Decreto-Lei no 200 (que regulamen-
tou a matéria), todos de 196748. Porém, também nesse instrumental, a 
ação do Poder Legislativo – apesar de prevista na Lei Maior – foi essen-
cialmente homologatória. 

O caráter singular do período 1964-1984 (governos militares e na Cons-
tituição de 1967) requer algumas considerações adicionais. Nesse, a he-
gemonia do Executivo no campo orçamentário se materializou não ape-
nas pelo poder de iniciativa, mas também pela impossibilidade prática 
de o Legislativo realizar modificações nas propostas orçamentárias49.

Além disso, o Parlamento não participava da definição do programa de 
trabalho das entidades da administração indireta (então fixados atra-

47 O art. 5º, XV, b, atribui à União competência para legislar sobre normas gerais de direito finan-
ceiro aplicáveis a todas as esferas de governo. A plena implementação disso só viria a ocorrer 
em 1964, com o advento da Lei nº 4.320, que instituiu “normas gerais de direito financeiro 
para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos muni-
cípios e do Distrito Federal” e que criou as bases para a adoção da técnica do orçamento-
programa no país.

48 Apesar do retrocesso político em termos de participação do Legislativo, a Constituição de 
1967 articulou uma série de princípios relevantes no que tange aos aspectos de organização 
dos orçamentos públicos.

49 De acordo com a Constituição de 1967, no art. 67, § 1º (depois art. 65, § 1º, no texto derivado 
da EC nº 1, de 1969): “Não serão objeto de deliberação emendas às leis orçamentárias e às leis 
que de qualquer modo autorizem, criem ou aumentem a despesa pública de que decorra 
aumento da despesa global ou de cada órgão, projeto ou programa, ou as que visem a modi-
ficar o seu montante, natureza e objetivo”.
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vés dos “Orçamentos Próprios”, aprovados por atos do Poder Executi-
vo) e enfrentava várias limitações ao acompanhamento das ações da 
administração pública. 

Vale salientar que, com a entrada em vigor da Lei no 4.320, de 1964, 
foram fixados procedimentos uniformes no planejamento e orçamen-
to público de todas as esferas do governo, impulsionando-se a técnica 
do orçamento-programa e adotando-se sistemas padronizados quanto 
à classificação da receita e da despesa, além da contabilidade pública.

Em 1985, inicia-se o processo de redefinição das relações institucionais en-
tre o Tesouro Nacional, o Banco Central e o Banco do Brasil, do que resulta 
considerável ampliação da abrangência do orçamento da administração 
federal e correção de distorções. Na sistemática anterior, parcelas signifi-
cativas das despesas federais não eram incluídas no orçamento federal50. 

Finalmente, na Constituição de 1988, como veremos a seguir, a questão 
da divisão dos poderes do Estado vai merecer atenção particular dos 
constituintes. O Congresso Nacional passou a ser investido de uma série 
de prerrogativas e competências, com vistas a uma efetiva participação 
no processo de definição e fiscalização da execução dos planos e orça-
mentos. A fim de evitar a repetição de erros do passado, a prerrogativa 
de apresentação de emendas à lei orçamentária e aos créditos adicio-
nais foi restabelecida com algumas limitações. 

Procedimentos e instrumentos de apoio técnico 

Como visto, identifica-se sensível variação na relação interpoderes des-
de a independência até o presente, com períodos de hegemonia inte-
gral do Poder Executivo intercalados de outros com a coparticipação do 
Poder Legislativo. Tais mutações são refletidas no processo legislativo 
e seu assessoramento.

50 Dentre essas, os encargos com a dívida mobiliária federal, os gastos com subsídios e as despe-
sas com grande parte das operações de crédito sob a responsabilidade do Tesouro (executa-
das via orçamento monetário). Disso resultavam três inadequações: o orçamento apresenta-
do à Nação não expressava a real amplitude dos gastos federais; esse recurso propiciava uma 
excessiva flexibilidade ao Executivo a expensas do esvaziamento do Congresso; e o incentivo 
à irresponsabilidade dos administradores públicos.
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O extenso rol de atribuições em matéria financeira na Constituição 
Federal de 1946 fez surgir na Câmara dos Deputados a necessidade da 
existência de um órgão de assessoramento específico. A Resolução CD 
no 34, de 1949, em seu art. 26, criou a Diretoria de Orçamento como ór-
gão de assessoramento técnico da Secretaria da Comissão de Finanças, 
inclusive atribuindo-lhe a função de assessoramento da Presidência da 
Câmara dos Deputados na análise das emendas apresentadas à lei orça-
mentária, nos termos de seu art. 160, IX. Essa mesma Diretoria de Orça-
mento somente seria transformada com a Resolução CD no 20, de 1971.

A Resolução CD no 27, de 1955, que “altera a organização dos serviços ad-
ministrativos da Câmara dos Deputados, modifica o seu quadro de pesso-
al (...)”, vinculou a Diretoria de Orçamento diretamente à Diretoria-Geral 
da Casa, dividindo-a em duas seções, da Receita e da Despesa, e autorizou 
a Mesa a contratar serviços técnicos de assessoria para suas comissões.

A Resolução CD no 67, de 1962, que “reestrutura os serviços da Secreta-
ria da Câmara dos Deputados (...)”, atribuiu à Diretoria de Orçamento 
a função de assessorar a Comissão de Orçamento e Fiscalização Finan-
ceira na elaboração orçamentária, no exame das contas do presidente 
da República, dos atos do Tribunal de Contas, e no estudo dos assuntos 
correlatos. A relevância das funções desempenhadas pela Diretoria de 
Orçamento pode ser avaliada pelo fato de a atividade de assessoramen-
to ser citada expressamente na Resolução CD no 23, de 1963, relativa ao 
processo orçamentário de 1964. A Resolução CD no 67, de 1962, de forma 
inovadora, criou a Assessoria Legislativa, vinculada à Mesa. 

A participação crescente do assessoramento técnico nas atividades par-
lamentares relacionadas à formulação de políticas públicas nos anos 
cinquenta e sessenta foi bruscamente interrompida em 1964. O regime 
militar, recém-instalado, edita, em 9/4/1964, o Ato Institucional no 1, 
que dispõe no seu art. 5o: “Caberá, privativamente, ao presidente da 
República a iniciativa dos projetos de lei que criem ou aumentem a des-
pesa pública; não serão admitidas a esse projeto, em qualquer das Casas 
do Congresso Nacional, emendas que aumentem a despesa proposta 
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pelo presidente da República”. Vedava-se ao Congresso Nacional qual-
quer interferência no gasto público.

A Constituição de 1967 mostrou-se pródiga em restrições à atuação par-
lamentar na matéria orçamentária e financeira, vedando, no art. 67, 
§ 1o, emendas ao orçamento de que decorresse “aumento da despesa 
global ou de cada órgão, projeto ou programa, ou as que visem a modi-
ficar o seu montante, natureza e objetivo”. Atribuiu-se extensa relação 
de competências legislativas exclusivas ao presidente da República, a 
exemplo de todas que tratem de matéria financeira, vedada qualquer 
emenda parlamentar que implique aumento de despesa (art. 60). 

A atuação do Congresso Nacional limitava-se a homologar ou rejeitar a 
proposta – algo temerário no cenário institucional então vigente. Du-
rante esse interregno, a ação mais expressiva do Parlamento, em ma-
téria orçamentária, era a de dispor de certo montante de recursos a 
serem destinados a entidades privadas de utilidade pública, por meio 
das subvenções sociais. 

O Poder Executivo fixava limites para o orçamento de custeio das ativi-
dades tanto do Poder Legislativo como do Poder Judiciário. As emendas 
passaram a ser apresentadas exclusivamente nas comissões, alterando 
radicalmente o processo legislativo-orçamentário, antes baseado na 
apresentação das emendas em Plenário, para posterior envio à comissão. 
Sob o regime da Emenda Constitucional no 1, de 1969, as proposições que 
autorizassem despesa só eram apreciadas pelo Plenário, sem discussão, 
se houvesse recurso por parte de um terço dos membros da Casa. 

O rito orçamentário passou a ter várias hipóteses de aprovação por de-
curso de prazo (art. 68): quatro meses para a proposta orçamentária no 
Congresso Nacional; sessenta dias para votação pela Câmara; trinta dias 
para votação pelo Senado; trinta dias para revisão pela Câmara. 

O processo orçamentário stricto sensu, desde 1969, não mais se apresen-
ta como atribuição constitucional – e, por consequência, regimental, da 
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal –, mas sim do Congresso 
Nacional. A Emenda Constitucional no 1 de 1969, que alterou a Constitui-
ção de 1967, atribuiu a tarefa de apreciar as leis orçamentárias a órgão 
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colegiado misto e ao Plenário de ambas as Casas do Congresso Nacional, 
em sessão conjunta, conforme regimento comum. Todavia, foi mantida 
a apreciação bicameral dos créditos adicionais (suplementares, espe-
ciais e extraordinários), atribuição concedida, no âmbito da Câmara, à 
Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas (art. 28, § 8o, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados – RICD – de 1972).

No período do regime militar, pela Resolução no 20, de 1971, foi criada 
a Divisão de Exame e Acompanhamento de Planos, Programas e Orça-
mento. Vinculada ao Departamento de Comissões, possuía extenso rol 
de funções em matéria financeira. Sua denominação foi alterada pela 
Resolução no 39, de 1973 para Coordenação de Planos, Programas e Or-
çamento, vinculada ao Departamento de Comissões, órgão que deu ori-
gem à AOFF pela Resolução no 24, de 1979.

O RICD de 1972 (art. 28, § 8o, d) atribuiu, de modo singular, competência 
às comissões técnicas da Câmara para apreciarem não só os planos e 
programas de desenvolvimento nacional ou regional – como hoje fixa-
do pelo art. 166 da Constituição –, mas também os “projetos de retifica-
ção de lei orçamentária e os referentes a abertura de créditos” na parte 
relativa aos “programas que lhes disserem respeito”, antes do parecer 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas (CFFTC). 
Tais pareceres só iam a Plenário se apresentado recurso por parte de 
um terço dos deputados (art. 65, § 2o, da EC de 1969). A redação final, 
inclusive, era competência da CFFTC (art. 191, § 1o)

Assim, nos termos das disposições da EC no 1, de 1969, replicadas no 
RICD de 1972, o processo orçamentário inicia-se como congressual, 
sendo a proposta orçamentária apreciada por uma comissão mista de 
deputados e senadores e pelo Plenário do Congresso Nacional, mas 
mantém-se o regime bicameral para seus créditos adicionais, com a 
apreciação das alterações da lei orçamentária pelas comissões de am-
bas as Casas e por seus Plenários, desde que houvesse recurso de um 
terço dos deputados. 

A divisão dos trabalhos de assessoramento técnico com os servidores do 
Senado é identificada desde a criação da Comissão Mista de Orçamento 
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(CMO). A primeira Norma da CMO, de 1971, para o processo orçamentá-
rio de 1972, em seu art. 33, determina o exame das emendas conforme 
a iniciativa: se senador, pela Assessoria do Senado; se deputado, pela 
Assessoria da Câmara. As assessorias comunicavam à Secretaria da Co-
missão as matérias em condições de serem apreciadas. O art. 34 dessa 
norma previa o assessoramento aos relatores conforme fosse a sua Casa 
de origem: Diretoria de Orçamento, na Câmara, e Diretoria de Assesso-
ria Legislativa, no Senado.

A Constituição de 1988 mantém o processo orçamentário na esfera 
congressual (art. 166), limitando a atuação bicameral do Legislativo à 
apreciação das medidas provisórias que veiculem crédito extraordiná-
rio (art. 167, § 3o), que são apreciadas pela CMO (Resolução-CN no 1, de 
2002)51, para depois serem submetidas aos Plenários de ambas as Casas. 

As restrições quanto à criação da despesa de ordenamentos anteriores 
foram em parte replicadas na Constituição de 1988, ao elevar ao foro 
constitucional vedações de foro regimental, tais como a proibição de 
emendas que criem ou aumentem despesa em projetos de iniciativa pri-
vativa dos poderes (arts. 61 e 63) e a exigência de se indicarem as fontes 
de recursos para o atendimento de emendas ao orçamento (art. 166, § 3o).

Provavelmente, nosso processo orçamentário congressual, com emen-
das apresentadas exclusivamente na comissão mista permanente e de-
liberação pelo Congresso Nacional em sessão conjunta, é modelo úni-
co no contexto mundial, fortemente marcado pela bicameralidade na 
apreciação das matérias financeiras.

Como ficou evidenciado, em vários períodos da história o Poder Legis-
lativo brasileiro foi investido de prerrogativas de apreciação e aprova-
ção dos orçamentos públicos, encontrando-se, porém, sem o conjunto 
de instrumentos adequados para esse fim.

51 Art. 2º, § 6º: Quando se tratar de medida provisória que abra crédito extraordinário à lei orça-
mentária anual, conforme os arts. 62 e 167, § 3º, da Constituição Federal, o exame e o parecer 
serão realizados pela comissão mista prevista no art. 166, § 1º, da Constituição, observando 
se os prazos e o rito estabelecidos nesta resolução.
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Tanto o Senado Federal como a Câmara dos Deputados, na década de 70, 
promoveram debates e estudos com vistas à adequação de suas estrutu-
ras de apoio técnico na matéria orçamentária. Disso resultou a criação e 
implantação da Subsecretaria de Orçamento da Assessoria, no Senado, 
e da Assessoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, na Câmara. A 
primeira foi dirigida, desde sua criação, por José Pinto Carneiro Lacerda 
e a segunda, por Luiz Vasconcelos, diretor da assessoria no período de 
15/3/1978 a 2/2/1991.

A Resolução no 24, de 1979 criou a Assessoria de Orçamento e Fiscaliza-
ção Financeira (AOFF) a partir da Coordenação de Exame e Acompanha-
mento de Planos, Programas e Orçamento, vinculando-a diretamente 
à Diretoria Legislativa. Mais tarde, pela Resolução CD no 28, de 1998, 
teve sua denominação alterada para a atual Consultoria de Orçamento 
e Fiscalização Financeira.

Competia à AOFF prestar assessoramento técnico à Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Tomada de Contas e à Comissão Mista de Orçamento 
do Congresso Nacional; neste último caso, em articulação com a Subse-
cretaria de Orçamento do Senado Federal. 

As normas que orientavam o processo eram baixadas pela própria Co-
missão Mista, com fundamento no disposto no art. 95 da Resolução no 1, 
de 1970 do Congresso Nacional (Regimento Comum). Embora tais nor-
mas se referissem às apreciações gerais sobre os orçamentos – à época, 
Lei Orçamentária e Orçamento Plurianual de Investimentos (OPI) –, na 
verdade, dadas as restrições da Constituição de 1967, restringiam-se 
à chancela da proposta do Poder Executivo e à adequação formal das 
indicações dos parlamentares para o rateio dos recursos previstos no 
projeto do Executivo para subvenções sociais. 

Tais subvenções, por força do que já estabelecia a Lei no 4.320, de 1964, só 
podiam ser destinadas a bolsas de estudo, entidades de assistência social 
e entidades não lucrativas destinadas a atividades educacionais. Essa foi 
a fórmula encontrada pelo Poder Executivo para conferir aparência de 
maior legitimidade aos seus orçamentos, induzindo a aprovação das pe-
ças orçamentárias pelos ganhos eleitorais propiciados pelas subvenções.
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Com a restauração democrática após 1985, teve início um período de 
crescentes pressões do Parlamento sobre o Executivo – com sua chefia 
agora ocupada por ex-senador –, no sentido de conferir ao Legislativo 
maior latitude de atuação nas alocações orçamentárias. 

Diante da necessidade de apoio para a adoção de medidas de interesse 
do governo federal – numa época em que o país convivia com inflação 
e baixo crescimento –, foram feitas uma série de concessões aos parla-
mentares da base de apoio, nem sempre canalizadas para os reais inte-
resses da nação, como viria a ser evidenciado mais tarde pela Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) do Orçamento. 

A ConStituição de 1988 e A AdAptAção do legiSlAtivo 

Especificamente no campo orçamentário, as frustrações do período de 
neutralização do Parlamento levaram às grandes mudanças promovi-
das pela Constituição de 1988. 

Os fundamentos para tais mudanças, como apontado no Relatório Final 
da Subcomissão de Orçamento da Constituinte, encontram-se sinteti-
zados no seguinte trecho: 

A questão do orçamento tem uma importância fundamen-
tal para o exercício das prerrogativas do Poder Legislativo. 
Essa participação, até o momento, vem sendo quase nula 
e tem sido, na realidade, a causa mais determinante do 
esvaziamento do Congresso Nacional. Um parlamento que 
não pode debater à exaustão, nem emendar, uma matéria tão 
relevante quanto o orçamento reduz-se apenas a um cole-
giado de representantes de um povo que não pode estabele-
cer suas prioridades na execução das obras que necessita, as 
quais são, em essência, a natureza da atividade do governo.

A Constituição de 1988 resultou dos trabalhos da Assembleia Consti-
tuinte de 1987/1988, cuja estrutura de assessoramento teve a contribui-
ção de assessores da AOFF-CD. Estruturado em comissões e subcomis-
sões, o tema de finanças públicas foi atribuído à Comissão do Sistema 
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Tributário, Orçamento e Finanças, que teve o deputado Francisco Dor-
nelles como presidente e o deputado José Serra como relator.

A Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, presidida pelo 
deputado João Alves e relatada pelo deputado José Luiz Maia, solicitou à 
AOFF o assessoramento técnico para a elaboração do parecer da comis-
são. Na AOFF, foi organizado grupo de assessoramento à Subcomissão 
de Orçamento.52 

As novas prerrogativas e sua operacionalização 

A Constituição de 1988 altera profundamente os referenciais existen-
tes quanto ao relacionamento entre os poderes Executivo e Legislati-
vo, o que se acha evidenciado pela natureza das mudanças introduzi-
das nos títulos relativos às prerrogativas do Poder Legislativo (arts. 48 
e 49), à fiscalização financeira e orçamentária (arts. 70 a 75), ao plane-
jamento e orçamento (arts. 165 a 169) e aos princípios gerais da ati-
vidade econômica (art. 173 e 174), dentre as quais podem ser citados 
como exemplos marcantes:

a. a institucionalização do planejamento como processo no contexto 
da administração pública: a definição deste como dever do Estado; 
a instituição do plano plurianual; a atribuição de caráter normativo 
aos planos; a instituição dos planos parciais (planos e programas na-
cionais, regionais e setoriais) e das leis de diretrizes orçamentárias; 
e a exigência de compatibilidade e integração entre os planos, pro-
gramas e orçamentos;

b. a restauração das prerrogativas do Poder Legislativo com limitações: 
a sujeição das estratégias nacionais, diretrizes, prioridades, objeti-
vos e metas da administração pública federal à deliberação do Par-
lamento – mediante ativa participação deste na aprovação dos pla-

52 O grupo de assessoramento da AOFF à Comissão de Orçamento foi composto pelos asses-
sores Roberto de M. Guimarães Filho, José Salomão Jacobina Aires, Marcus Vinícius Borges 
Gomes, Jair Barbosa e Antonio Maria Mesquita. Os estudos contaram com a colaboração de 
outros assessores da Casa: Ogib Teixeira Filho (assessor da AOFF a posteriori) e Luiz Cláudio 
(da Sudene). Dentre as ideias voltadas à valorização do Legislativo, destacava a necessidade 
de o Congresso Nacional aprovar diretrizes prévias à elaboração do projeto de lei orçamen-
tária, o que viria a se traduzir no embrião da lei de diretrizes orçamentárias. Destaca-se, na 
consolidação dos trabalhos das subcomissões, a cargo do deputado José Serra, o assessora-
mento de José Roberto R. Afonso e Valdemar Giomi, dentre outros. 
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nos, programas e orçamentos –, mas fixando limites ao seu poder de 
emendamento; a proibição de determinados tipos de cancelamentos 
para o acolhimento de emendas; a limitação de alterações na receita, 
restritas aos casos de erros e omissões; a prerrogativa do Executivo de 
enviar mensagens modificativas; e a expressa permissão à oposição 
de vetos parciais sobre as leis relativas a planos e orçamentos;

c. a consolidação do princípio da unidade orçamentária: a exigência 
de que a lei orçamentária anual passe a abranger os orçamentos 
de todos os poderes, fundos, órgãos e entidades – inclusive os das 
entidades da administração indireta, antes regidos por orçamentos 
próprios – e programas de investimentos das empresas estatais; a 
exigência de que a proposta orçamentária seja acompanhada de in-
formações sobre os efeitos das isenções e outros benefícios tributá-
rios sobre a receita e despesa da União; e a obrigatoriedade de que 
as leis de diretrizes orçamentárias fixem a política de aplicação das 
agências financeiras oficiais de fomento;

d. a instituição de mecanismos de controle e de integração: os mecanis-
mos destinados a fomentar a cooperação entre os poderes, tal como a 
lei de diretrizes orçamentárias – fazendo a ligação entre os planos de 
médio prazo e os orçamentos –, cujo processo exige que o Executivo 
e o Legislativo atinjam um nível razoável de consenso antes da for-
mulação do orçamento; a fixação de prazos para as instituições que 
atuam no processo; e a exigência de autorização do Legislativo para 
a realização de modificações nos planos e orçamentos; e

e. a ampliação da fiscalização sobre gastos e agentes públicos: a institui-
ção de Comissão Mista do Congresso Nacional com competência para 
exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo 
de similar ação por comissões parlamentares da Câmara e Senado; a 
exigência da publicação do demonstrativo da execução orçamentária 
até trinta dias após o encerramento de cada bimestre; e a redefinição e 
ampliação das competências do Tribunal de Contas da União.

Nos dois primeiros anos de vigência da nova Constituição, o Poder Legis-
lativo conviveu com certa perplexidade sobre como exercer as amplas 
prerrogativas recuperadas. Isso ocorreu por três razões básicas: falta 
de experiência no tratamento das matérias; inadequação das normas 
regimentais vigentes; e limitação de estruturas de apoio técnico e as-
sessoramento especializado.
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Constitui evidência material disso o fato de tanto a CMO quanto o pro-
cesso de apreciação do PLOA e da LDO terem sido regidos, no período de 
5/10/1988 a 17/5/1991, apenas por orientações precárias definidas pelo 
senador Nelson Carneiro (em 26/4/1989, 27/9/1989 e 12/9/1990), na con-
dição de presidente do Congresso Nacional, tendo em vista que até aquela 
época o Regimento Comum não havia sido ajustado à nova Constituição. 

Tais normas, comunicadas por meio de discurso em sessão conjunta, 
vigoraram nesse período com base na premissa de “não haver objeção 
do Plenário”; isto é, não foram votadas e aprovadas, mas, sim, apenas 
consentidas. Somente em dezembro de 1990 é que, por meio do projeto 
de Resolução-CN no 8, de 1990, se estabelece uma ação concreta no sen-
tido de alterar o Regimento Comum. Esse projeto, votado e aprovado, 
converteu-se na Resolução no 1, de 1991. 

De 14/9/1988 a 7/10/1991, a Comissão Mista de Orçamento operou com 
base nas normas de funcionamento definidas pelo deputado Cid Carva-
lho – que a presidiu de 1988 a 1990 –, no que não conflitassem com as 
orientações estabelecidas pelo presidente do Congresso Nacional. Tais 
normas só foram formalmente aprovadas em 29/11/1990, na 12a Reu-
nião Extraordinária desse órgão colegiado.

Essa lentidão no ajustamento aos imperativos das mudanças constitucio-
nais, ao que parece, derivou do interesse de atores que até então domina-
vam a CMO em preservar o status quo. Gradualmente, aqueles que se opu-
nham à concentração do poder decisório sobre matérias orçamentárias 
nas mãos de uns poucos membros da comissão passaram a pressionar, 
no sentido de reorientar a atuação do órgão e democratizar as decisões.

Os hiatos normativos intensificaram a necessidade de o Parlamento 
contar com assessoramento técnico-jurídico à altura dos desafios trazi-
dos pelo novo ordenamento.

As dificuldades iniciais enfrentadas pelo Parlamento no cumprimento 
das suas atribuições ampliadas no campo orçamentário podem ser evi-
denciadas nos seguintes fatos: 

a. a remessa do primeiro projeto de plano plurianual à sanção sem 
modificações em relação à proposta de programas e prioridades do 
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Executivo e o limitado número de emendas apresentadas aos pri-
meiros plano plurianuais;

b. a necessidade de mobilização de quadros técnicos do Ministério do 
Planejamento e Orçamento para apoiar os trabalhos dos relatores 
dos primeiros orçamentos (1990, 1991 e 1992), incluindo a sistema-
tização e integração das emendas aprovadas na lei; e 

c. a manutenção, durante os primeiros anos de vigência da Consti-
tuição, de grande parte das normas e procedimentos típicos do 
período anterior.

Por outro lado, a vontade de exercer suas novas prerrogativas constitu-
cionais foi ganhando força, a cada ano, dando margem a iniciativas como: 

a. as amplas modificações propostas pelo deputado José Serra, na con-
dição de relator da matéria, ao projeto de LDO para 1990 (o primeiro 
sob a nova ordem constitucional); 

b. a apresentação do projeto de lei complementar sobre matéria orça-
mentária, pelo deputado José Serra, em março de 1990 (PLC no 222, 
de 1990, publicado no Diário do Congresso Nacional de 9/5/1990); 

c. a pressão dos parlamentares no sentido da instituição de normas 
estáveis de organização e funcionamento da Comissão Mista de 
Orçamento, contendo critérios para as relatorias na apreciação de 
projetos das leis do ciclo orçamentário, de que resultou a Resolução-
CN no 1, de 1991; 

d. a substituição do deputado João Alves pelo deputado Ricardo Fiuza 
na função de relator-geral do PLOA para 1992, em meio a acirrado 
debate político; e

e. as inovações acrescidas nas sucessivas LDOs, com vistas à melhor es-
truturação dos orçamentos e à melhor fundamentação das alocações, 
expressas pela crescente demanda por informações complementares. 

Essas ações e mudanças de comportamento, ao lado de outras igual-
mente relevantes, já expressavam, na época, a atuação do Parlamento 
e suas iniciativas no sentido de participar de modo efetivo das decisões 
governamentais, sepultando o ciclo do comportamento meramente 
chancelatório.

O Congresso Nacional procurou ajustar-se de forma rápida aos no-
vos papéis, destacando-se: a) a ampla mobilização das lideranças de 
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ambas as Casas do Congresso Nacional, com vistas a assegurar a ob-
servância dos princípios da proporcionalidade partidária e da repre-
sentação das minorias no funcionamento da CMO; b) a criteriosa sele-
ção dos relatores das primeiras LDOs elaboradas, fazendo com que sua 
escolha incidisse sobre parlamentares com marcante participação na 
Assembleia Constituinte53; c) a edição da Resolução no 1, de 17 de maio 
de 1991 (logo aperfeiçoada pela Resolução no 1, de 1993), instituindo 
normas básicas de funcionamento da CMO; d) a aprovação do novo 
Regulamento Interno da CMO, em 7 de outubro de 1991; e e) o apri-
moramento da Resolução-CN no 1, de 1991 pela Resolução-CN no 1, de 
1993, instituindo as emendas de comissão, limitando o número das 
emendas individuais para cinquenta e reduzindo o número de mem-
bros da Comissão Mista. 

As resoluções, aperfeiçoadas ao longo do tempo, além de dispor sobre a 
estrutura, composição, direção e funcionamento da CMO: a) definiram 
a forma de tramitação, os procedimentos e os prazos de apreciação dos 
projetos sobre matéria orçamentária; b) interpretaram os dispositivos 
constitucionais que fixam limites ao poder de emenda do Congresso 
com relação à lei orçamentária anual e às demais matérias orçamentá-
rias; c) disciplinaram a apresentação de emendas segundo suas diferen-
tes espécies (texto, receita e despesa) e autorias (individual e coletiva); 
d) fixaram procedimentos para a escolha, alternância e funcionamento 
das relatorias; f) fixaram a duração dos mandatos na Comissão Mista; 
e) definiram outras normas regimentais básicas; e g) lançaram as bases 
para que as estruturas técnicas do Parlamento organizassem os pro-
cessos técnicos e operacionais, o que permitiria a elaboração da peça 
orçamentária sem a necessidade de se recorrer ao Executivo.

Assessoramento institucional especializado 
em matéria orçamentária

As novas prerrogativas congressuais na matéria orçamentária levaram 
a Direção da Câmara dos Deputados, representada pelo Sr. Adelmar Sa-

53 Destacando-se o deputado. José Serra e o senador José Richa.
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bino, à decisão de redimensionar54 os quadros de seus órgãos de asses-
soramento e promover concurso público de âmbito nacional. O concur-
so visou ao provimento de cargos com profissionais qualificados para 
as múltiplas atividades nos campos do planejamento governamental, 
formulação de políticas públicas, elaboração orçamentária, acompa-
nhamento da execução, fiscalização e controle. 

Vale lembrar que os órgãos de assessoramento técnico ao orçamento, 
após intensa atividade na regência da Constituição de 1946, limitaram-
se, sob a Constituição de 1967/1969, ao processamento manual (formu-
lários) das subvenções sociais55 e à elaboração de relatórios relativos às 
prestações de contas do presidente da República56. 

Os primeiros anos após a Constituição foram confusos do ponto de vista 
da logística do processamento das emendas. Não havia regras acerca de 
limites de emendas ou de montante por autor. Milhares de emendas, 
depois de apresentadas em papel, tinham de ser digitadas no âmbito do 
Prodasen, Secretaria Especial de Informática do Senado Federal.

O primeiro concurso público para os cargos de “Assessor de Orçamento 
e Fiscalização Financeira” é realizado em 1990, com posse dos aprovados 
em fevereiro de 1991, após o qual a AOFF passou a contar com um to-
tal de 22 assessores especializados57. A entrada dos novos assessores 

54 O quadro da época era composto pelos seguintes servidores: doze assessores (Antonio Maria 
Mesquita, Ângela da Cunha Barbosa Guedes, Aristeu Antônio Elsing, Maria Iracema Sabóia, Luiz 
Carlos Rodrigues Teixeira, Manoel Araújo Fernandes, Gumercindo Valentin, Ogib Teixeira de Car-
valho Filho, Roberto de Medeiros Guimarães Filho e João Pedro Silvério) e dez assistentes (Antô-
nio Paulo Rodrigues, Magaly de Mello Rabelo Toledo, José Martins Ferreira, Monica Pinheiro de 
Queiroz Lobato Santos, Paulo Roberto dos Santos, Juracy Teixeira Emery, Rosental Antero Alves 
Júnior, Rita de Cássia R. Maciel, Vania Garcia Marques e Fernando Luis Brito da Silva).

55 O montante total dessa dotação constava do orçamento, sendo que seu detalhamento cons-
tava de anexo específico elaborado pela CMO.

56 A tarefa do apoio no exame das prestações de contas, antes de 1988, a cargo da AOFF, estava 
sob a coordenação dos assessores Dineu Mazzali Seixas e Jair Barbosa.

57 Com o concurso público, a AOFF passou a contar com os seguintes assessores: Eber Zoehler 
Santa Helena, Eugenio Greggianin, Eurico Afonso Carneiro, Francisco de Paula Schettini, José 
F. Cosentino Tavares, Hélio Martins Tollini, Hamilton Nobre Rabelo, Homero de Souza Jr., Ingo 
Antônio Luger, Osvaldo Maldonado Sanches, Raquel Dolabella de Lima Vasconcelos e Tarcizio 
Martins da Silva. Em virtude do surgimento de vagas nos anos seguintes, foram chamados ain-
da: Sidney Aguiar Bittencourt, José Batista da Costa Filho, João Carlos Silvestre e Edson Tubaki.
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praticamente coincide com o pedido de aposentadoria, em 2/2/1991, do 
então chefe da assessoria, Luiz Vasconcelos, titular desde 15/3/1978. 

Em depoimento apresentado às consultorias da Casa em 2/10/2011, o 
Sr. Luiz Vasconcelos descreveu os momentos e as condições difíceis vi-
vidas pelos funcionários nas tarefas de apoio à elaboração do orçamen-
to desde seu ingresso na Câmara dos Deputados, em 1955. Inicialmente, 
ainda no Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro, testemunhou as dificul-
dades do processamento manual de milhares de emendas, quando se 
colavam papéis uns aos outros. Na época, o projeto de lei era relatado 
com o auxílio de relatores dos anexos (parciais58). A redução – de 30% 
para 20% – do aumento aos militares proposto em 1958 pelo ministro 
da Guerra, Gen. Henrique Teixeira Lott, ilustra o grau de poder e inde-
pendência da instituição legislativa até 1964. Nos anos subsequentes, o 
aniquilamento das prerrogativas congressuais sob o regime militar se 
deu em especial após o Ato Institucional no 5, de 1968. 

Vasconcelos descreveu também o meteórico surgimento da AOFF pela Re-
solução no 24, de 29/6/1979, ocorrido na sessão da Câmara dos Deputados 
de 29/6/1979, resultado da aprovação por unanimidade do PRC no 37, de 
1979, apresentado e aprovado na mesma data – 28/6/1979 – pela Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados e relatado pelo deputado Wilson Bra-
ga (primeiro-secretário da Casa), resultante do amplo consenso político.

Nos anos seguintes à saída do então chefe, a assessoria viveu uma etapa 
relativamente tumultuada, reflexo do ambiente político e institucional 
em torno da matéria orçamentária no Congresso Nacional. 

No período de 12/3/1991 a 11/9/1991 a AOFF foi chefiada pelo Sr. Ro-
berval Baptista de Jesus, servidor efetivo da Casa. Uma das primeiras 
providências organizacionais nesse período foi a criação de grupos 
de trabalho com o objetivo de desenvolver estudos e metodologias 
de apoio às atividades legislativas na elaboração do orçamento, fis-
calização e controle, acompanhamento da execução orçamentária e 
exame de admissibilidade. Tratou-se de um período de grande efer-

58 O Sr. Luiz Vasconcelos apoiou as relatorias do Anexo da Saúde por vários anos, em que eram apre-
ciadas cerca de dez mil emendas. Muitas dessas emendas eram aprovadas de forma aglutinada.
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vescência de ideias, fruto de encontros semanais na sala de reuniões 
da AOFF, adaptada no corredor do Anexo III, antiga sede da assesso-
ria. Tais reuniões permitiram aprofundar o debate acerca do apoio 
na matéria orçamentária, discutindo-se medidas de organização e 
motivando o grupo.

Ainda no primeiro semestre de 1991, a pedido da chefia, foi elaborada 
nota técnica acerca de aspectos críticos contidos no projeto de lei de 
diretrizes orçamentárias para 1992, a qual dizia respeito ao controle de 
requisitos das transferências voluntárias. A nota técnica, cujo conteú-
do hoje seria considerado banal, não foi bem recebida pelo deputado 
João Alves, relator designado para a matéria. A distribuição de nota 
técnica no plenário da Comissão Mista acabou levando, mais tarde, 
à saída do então diretor. O assessoramento técnico na elaboração do 
substitutivo da LDO acabou sendo prestado por técnicos da Secretaria 
de Orçamento Federal (SOF), do Poder Executivo.

A entrada do novo chefe, o Sr. José Roberto Nasser Silva, no período de 
14/9/1991 a 15/9/1992, resultou na limitação das reuniões do grupo, 
sendo que as atividades internas e a elaboração e emissão de notas téc-
nicas passaram a ser objeto de maior controle.

No processo de institucionalização da AOFF que se seguiu, foi escolhido 
para chefiar a assessoria um dos integrantes de seu quadro, o Sr. Fran-
cisco Schettini, que tinha larga experiência na administração pública e 
havia comandado a assessoria de 16/9/1992 até 4/5/1995. A solução in-
terna, mantida até o presente momento, de indicar servidores da pró-
pria consultoria, com requisitos profissionais, tem se revelado estabili-
zadora de suas atividades. A matéria foi devidamente equacionada com 
a edição da Resolução no 26, de 1998 da Câmara dos Deputados, que, 
desde então, assegura, no art. 2o, a escolha preferencial para a função de 
diretor dentre os consultores da própria consultoria. 

A estrutura operacional da AOFF foi aperfeiçoada e normatizada in-
ternamente em 1993, passando a ser constituída de Chefia, Coor-
denação Técnica, Núcleos Temáticos, Núcleo de Apoio e Serviço de 



136 40 anos de Consultoria Legislativa ∙ Consultores Legislativos e Consultores de Orçamento

Administração59. O titular da Coordenação Técnica passou a exercer 
também a função de chefe-adjunto, respondendo pela unidade nas au-
sências e impedimentos do titular. 

Os núcleos temáticos, num primeiro momento, refletiram as áreas se-
toriais (sete subcomissões, na Resolução-CN no 1, de 1991), quais sejam:

1. Poderes de Estado, Representação e Defesa; 

2. Agricultura, Reforma Agrária, Indústria e Comércio e Turismo; 

3. Infraestrutura; 

4. Educação e Desporto, Cultura e Ciência e Tecnologia; 

5. Saúde, Trabalho e Previdência e Assistência Social; 

6. Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal; e

7. Planejamento, Urbanismo e Integração Regional.

Adicionalmente, foram criados os núcleos de Economia, Produção e En-
cargos da União e o de Fiscalização e Controle, com vistas a atender 
às atribuições de apoio nessa matéria. Com o passar dos anos, outros 
núcleos temáticos foram criados. 

O novo quadro passou a participar da implantação e operação de meto-
dologias e processos de suporte às crescentes atribuições do Parlamento 
na matéria orçamentária e financeira, além de apoiá-las e viabilizá-las.

Os procedimentos técnicos de processamento de emendas passaram a 
contar com um sistema de senhas específicas60, cuja responsabilidade 
era do assessor designado, o que aumentou a segurança na implantação 
das decisões dos relatores. O processamento técnico das alterações dos 
projetos de leis do ciclo orçamentário pelas assessorias, em articulação 
com a Secretaria da CMO, teve e tem o importante papel de prover au-

59 O Serviço de Administração da consultoria é responsável por todo apoio e controle admi-
nistrativo do órgão e do Gabinete do Diretor, incluindo o controle das solicitações e entrega 
dos trabalhos. Fazem parte dessa equipe, atualmente, Antônio Tadeu Menezes, Walbinson 
Tavares de Araújo, Jóia Marta Alves da Silva, Maria de Fátima Oliveira, Terezinha de Jesus e 
Berto da Silva Oliveira.

60 O sistema de elaboração orçamentária passou a registrar automaticamente todas as altera-
ções do projeto de lei orçamentária, identificando o momento e o nome do técnico respon-
sável pela operação. 
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tenticidade, segurança e eficácia acerca do conteúdo das decisões dos 
relatores, dessa comissão e do Congresso. 

A criação e consolidação de uma estrutura organizada e estável de as-
sessoria fizeram com que os relatores setoriais e geral pudessem contar 
com apoio permanente na elaboração das leis do ciclo orçamentário 
(PPA, LDO, LOA e seus créditos adicionais). Constituem exemplos ilus-
trativos do trabalho de suporte às atividades parlamentares:

a. o desenvolvimento de instruções e formulários estruturados para a 
apresentação de emendas aos orçamentos, com campos referenciados 
a estruturas de classificação de fácil compreensão e uso pelos gabine-
tes parlamentares e secretarias das comissões (denominados “tipos de 
realização” e “modalidades de aplicação”); com o tempo, as consulto-
rias passaram a oferecer treinamento para a elaboração de emendas e 
cursos voltados à divulgação do conhecimento técnico-orçamentário; 

b. o suporte ao desenvolvimento e implantação de sistema de apoio ao 
processamento de emendas às leis orçamentárias anuais e sua siste-
matização no âmbito do próprio Poder Legislativo, rompendo com a 
dependência das estruturas técnicas do Poder Executivo;

c. o desenvolvimento e implantação das bases técnicas para a infor-
matização dos processos de elaboração e formalização de emendas 
aos projetos de lei relativos a matérias de natureza orçamentária; e

d. a estruturação de referencial técnico para o cumprimento das nor-
mas regimentais relativas à análise de adequação orçamentária e 
financeira das proposições sob a apreciação da Comissão de Finan-
ças e Tributação.

Enquanto os assessores dos núcleos temáticos prestavam apoio aos 
relatores parciais ou setoriais61, cabia ao chefe da assessoria62 e ao 
coordenador técnico designado apoiar os trabalhos da relatoria-geral 
e viabilizar a apresentação do relatório final e montagem do autógra-
fo da lei orçamentária, com todas as alterações. Os chefes ou diretores 

61 Antes da criação das relatorias setoriais, a apreciação do orçamento era iniciada por um nú-
mero elevado de relatorias parciais. 

62 Vale ressaltar que os chefes, desde 1993, não possuem senha de acesso ao sistema de proces-
samento de alterações do projeto de lei orçamentária (Selor/Prodasen), sendo essas confia-
das diretamente aos respectivos assessores designados. 
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da consultoria, para além de seu papel administrativo, acabam tendo 
profundo envolvimento na coordenação do conjunto das atividades 
de assessoramento do órgão, especialmente ao relator-geral e ao pre-
sidente da CMO. 

A presidência e a relatoria-geral da proposta orçamentária se consti-
tuem nos dois cargos mais relevantes da CMO. As funções são exercidas, 
a cada ano, alternadamente, por representantes do Senado Federal e da 
Câmara dos Deputados, de acordo com a proporcionalidade partidária63.

Os trabalhos da assessoria concentravam-se na superação de enormes 
dificuldades operacionais existentes na implantação e processamen-
to das emendas e na emissão de relatórios consolidados. Exigia-se da 
equipe grande esforço e desprendimento pessoal, com destaque para os 
coordenadores técnicos, responsáveis pelo fechamento do orçamento. 
Os equipamentos de informática e os softwares utilizados pelo Prodasen 
ainda eram limitados. Não existiam as atuais ferramentas de tecnologia 
de informação hábeis à geração de relatórios gerenciais. As limitações, 
entretanto, foram compensadas pela grande dedicação e entusiasmo 
dos assessores e analistas de processamento de dados. 

Aliavam-se às situações de cansaço e exaustão os recorrentes conflitos 
políticos. Os frequentes atrasos no cronograma de apreciação levavam 
ao prolongamento da jornada de trabalho, incluindo o período notur-
no, fins de semana e até as festas natalinas e de ano-novo. 

63 Desde 1989 até o momento, a presidência da CMO e a relatoria-geral do projeto de lei orçamentá-
ria foram ocupadas, respectivamente, pelos seguintes congressistas: 1989 (PLOA 1990) – deputado 
Cid Carvalho e deputado Eraldo Tinoco; 1990 (PLOA 1991) – senador Cid Carvalho e deputado João 
Alves; 1991 (PLOA 1992) – senador Ronaldo Aragão e deputado Ricardo Fiúza; 1992 (PLOA 1993) 
– deputado Messias Goes e senador Mansueto de Lavor; 1993 (PLOA 1994) – senador Raimun-
do Lira e deputado Marcelo Barbieri; 1994 (PLOA 1995) – deputado Humberto Souto e senador 
Gilberto Miranda; 1995 (PLOA 1996) – senador Renan Calheiros e deputado Iberê Ferreira; 1996 
(PLOA 1997) – deputado Sarney Filho e senador Carlos Bezerra; 1997 (PLOA 1998) – senador Ney 
Suassuna e deputado Aracelly de Paula; 1998 (PLOA 1999) – deputado Lael Varella e senador Ra-
mez Tebet; 1999 (PLOA 2000) – senador Gilberto Mestrinho e deputado Carlos Melles; 2000 (PLOA 
2001) – deputado Alberto Goldman e senador Almir Lando; 2001 (PLOA 2002) – senador Carlos 
Bezerra e deputado Sampaio Dória; 2002 (PLOA 2003) – deputado José Carlos Aleluia e senador 
Sérgio Machado; 2003 (PLOA 2004) – senador Gilberto Mestrinho e deputado Jorge Bittar; 2004 
(PLOA 2005) – deputado Paulo Bernardo e senador Romero Jucá; 2005 (PLOA 2006) – senador 
Gilberto Mestrinho e deputado Carlito Merss; 2006 (PLOA 2007) – deputado Gilmar Machado e 
senador Valdir Raupp; 2007 (PLOA 2008) – senador José Maranhão e deputado José Pimentel; 2008 
(PLOA 2009) – deputado Mendes Ribeiro e senador Delcídio Amaral; 2009 (PLOA 2010) – senador 
Almeida Lima e deputado Magela; 2010 (PLOA 2011) – deputado Waldemir Moka e senadora Serys 
Slhessarenko; e 2011 (PLOA 2012) – senador Vital do Rego e deputado Arlindo Chinaglia. 
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A sistematização das emendas aprovadas e o fechamento do autógrafo 
da lei orçamentária no âmbito do Congresso Nacional, a partir de 1993, 
representaram um passo fundamental no sentido da superação da de-
pendência técnica do Congresso na elaboração da lei orçamentária. Até 
então, a implantação das emendas aprovadas tinha de ser feita pela 
SOF, do Ministério do Planejamento64.

Vale ressaltar, enfim, que os altos índices de inflação exigiam ajustes 
permanentes e generalizados da lei orçamentária, sendo comum o envio 
ao Congresso Nacional de créditos adicionais de abrangentes e elevados 
montantes (chamados de “jumbão”), relatados e sujeitos a emendas. As 
receitas e despesas eram previstas sem qualquer segurança, sendo que a 
elaboração e a execução dos orçamentos exigiam constantes retificações. 

em BuSCA do orçAmento reAliStA: o fim dA hiperinflAção 
e oS novoS AperfeiçoAmentoS no proCeSSo (1995)

Para efeito desse trabalho, o ano de 1995 pode ser visto como um mar-
co divisório na atuação dos órgãos de apoio técnico-orçamentário, na 
medida em que, entre outros eventos, o fim do período de hiperinfla-
ção no Brasil cria condições para o aperfeiçoamento dos instrumentos 
de planejamento e orçamento, aumentando responsabilidades técnicas 
nas estimativas de receitas e despesas.

A elaboração de orçamentos realistas passa a ser um propósito comum 
do Executivo e do Legislativo. O longo período inflacionário e as frus-
trações com a volatilidade das projeções reforçam o sentimento de 
que as estimativas podem e devem utilizar metodologias que tragam 
maior confiabilidade, valorizando o processo decisório orçamentário. 
A devolução pela CMO, em 1998, do PLOA de 1999, para que o Poder 
Executivo pudesse atualizar os parâmetros e as projeções recentes 

64 O desenvolvimento de metodologias para o integral fechamento do orçamento no âmbito do 
Congresso Nacional, sem o apoio de unidades técnicas do Poder Executivo, foi realizado, com 
relação à despesa e à receita, pelos consultores Osvaldo M. Sanches e João Carlos Silvestre, 
respectivamente, com o competente apoio dos analistas Arlindo Porto, Fernando Alves, Paulo 
Fernandes e Paulo Humberto X. Canale, do Prodasen, para a adequação dos sistemas de proces-
samento de dados e o integral suporte da então diretora do Centro, Regina Celia P. Borges.
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advindas do Programa de Estabilidade Fiscal (PEF)65, é reveladora da 
busca de números confiáveis e do amadurecimento político em torno 
da importância do orçamento como instrumento de política fiscal. 

As condições políticas a partir de 1995, com o novo governo, favorece-
ram aperfeiçoamentos voltados à disciplina e à redução de tensões e 
conflitos entre os atores do processo orçamentário, mediante exigên-
cias de maior transparência, definição de critérios e participação nas 
decisões. A pouca transparência nos procedimentos relativos à trami-
tação do orçamento, especialmente nos primeiros anos da Constituição 
de 1988, mantinha ainda, no Congresso Nacional, um clima de descon-
fiança e conflito.

Dentre os problemas que perduravam, destacam-se a falta de isonomia 
na distribuição de recursos entre as emendas individuais66 e a demanda 
reprimida dos estados (governadores) pela maior participação no orça-
mento da União67. 

As situações de impasse provocavam grandes atrasos na apreciação do 
projeto de lei orçamentária68. Além disso, outras falhas, identificadas 
desde a CPI do Orçamento69, continuavam exigindo resposta no proces-
so de apreciação. 

65 O Programa de Estabilidade Fiscal (PEF) decorreu de acordo com o FMI. No plano fiscal, tinha 
como objetivo conter o endividamento público mediante a fixação de metas do superávit das 
contas públicas.

66 Desde anos anteriores, crescia a pressão, no Congresso Nacional, de que todos os parlamen-
tares deveriam ter direito ao mesmo número e mesmo montante de emendas individuais. 

67 Posteriormente, com a Resolução-CN nº 2, de 1995, foram admitidas dez emendas de ban-
cada estadual para cada estado ou Distrito Federal, com a necessidade de sua aprovação 
por 3/4 dos deputados e senadores que compõem a respectiva unidade da federação, o que 
aumentou o poder de influência dos governadores no orçamento da União.

68 A título de exemplo, o PLOA para 1994 somente foi aprovado em outubro daquele ano, 
quando cerca de 2/3 das dotações já haviam sido executadas pela regra de 1/12. Em 1995, o 
Congresso Nacional, temendo novos atrasos, votou a Resolução nº 2, de 1994, que regulou, 
a título excepcional, o processo orçamentário para 1995, permitindo a votação tempestiva 
do orçamento, sob rito sumário, com um teto de R$ 2 milhões para cada autor e audiências 
públicas com os governadores e bancadas estaduais.

69 A CPI do Orçamento recomendou o fim das subvenções sociais e das emendas individuais, a 
limitação do poder dos relatores e a adoção de uma série de mecanismos de transparência na 
elaboração e execução do orçamento.
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Nesse ambiente de mudanças, as consultorias tiveram espaço para for-
mular e sugerir processos regimentais com potencial de superar essas 
deficiências. A edição, naquele exercício, da Resolução-CN no 2, de 1995, 
além de equacionar as questões de então, veio a representar a conso-
lidação do esforço, iniciado após a Constituição de 1988, de edição de 
normas ordenadoras indispensáveis ao desenvolvimento adequado do 
processo decisório. 

O clima de mudanças também favoreceu as discussões sobre o novo mode-
lo de gestão fiscal, que tinha como objetivo alterar a Lei no 4.320, de 1964, 
em face do art. 165, § 8o, da Constituição, que assim o exigia. O projeto 
foi aprovado na CFT e somente não teve sua continuidade na CCJC-CD em 
virtude da falta de acordo quanto à natureza autorizativa do orçamento.

No âmbito da fiscalização e controle, destacam-se os aperfeiçoamen-
tos, especialmente a partir de 1995, na articulação da consultoria com a 
equipe de auditores do Tribunal de Contas da União voltados à definição 
de procedimentos de fiscalização e controle das obras e serviços com 
indícios de irregularidades graves incluídos no orçamento. 

Em razão das novas demandas, em 1998 é realizado novo concurso pú-
blico, com ampliação do número de consultores da assessoria70, ocasião 
em que passou a denominar-se Consultoria de Orçamento e Fiscalização 
Financeira (art. 15 da Resolução no 28, de 1998), totalizando 32 consulto-
res e 10 assistentes. Nessa época, a Conof-CD já se encontrava com suas 
novas instalações71, no Anexo II (sala 116B) da Câmara dos Deputados. A 
localização da consultoria, próxima à sala de reuniões da CMO, permitiu 
maior agilidade aos trabalhos de apoio, especialmente nos momentos de 
discussão e votação das proposições no plenário da CMO. 

70 Ingressaram a partir do concurso realizado em 1998: Carlos A. M. Ribeiro Lessa, Edson Martins 
de Morais, Fidelis Fantin Jr., Marcelo de Rezende Macedo, Mario Luis Gurgel, Vander Gontijo, 
Wellington Pinheiro de Araújo, Elisangela M. da Silva Batista, Felix Maurício Flor, Fernando 
Correia Dias, Marcio Silva Fernandes, Sérgio Ricardo Watanabe, Weder de Oliveira, Edilberto 
Carlos Pontes Lima, Fábio Chaves Holanda, Gardel Rodrigues do Amaral, Salvador Roque B. 
Júnior e Fábio Rodrigues Pereira.

71 A falta de espaço e de sala de reuniões era um problema antigo da assessoria, o que, inclusive, 
prejudicava o adequado atendimento aos relatores. Lembra-se, especialmente antes de 1994, 
que os assessores, frequentemente, tinham de se deslocar para os gabinetes dos relatores ou 
até para fora das dependências do Congresso Nacional. 
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A valorização do orçamento como instrumento 
de planejamento e política fiscal 

A participação do Congresso Nacional vai além do simples emenda-
mento da proposta e provimento da autorização legislativa para a im-
plementação de uma determinada programação anual de despesas, 
devendo também valorizar o planejamento e imprimir uma direção à 
política fiscal do governo, além de garantir que contará com os meios 
para seu acompanhamento. 

A Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados teve a missão de 
dar ao Legislativo o apoio técnico necessário para que este poder pu-
desse desempenhar um papel coerente, legítimo e em pé de igualdade 
com o Executivo na elaboração da lei de meios e dos demais diplomas 
que integram o ciclo orçamentário. Sua função é a de simplificar e de-
mocratizar o conhecimento das técnicas orçamentárias e, em particu-
lar, dos dados e das previsões de cunho econômico-fiscal que embasam 
as estimativas de receitas e de despesas federais. 

O tema das finanças públicas, no Brasil, exceto em raros ambientes de 
trabalho, tinha um excessivo viés de debate jurídico, em grande parte 
porque a abordagem econômica esbarrava no persistente fenômeno da 
inflação e na relativa ausência de informações quantitativas confiáveis 
e atualizadas. Daí a importância do conjunto de habilidades requeridas 
no primeiro concurso público da Assessoria, quando ingressaram no 
quadro efetivo economistas familiarizados com as questões fiscais do 
setor público.

A inflação, invariavelmente subestimada pelo Poder Executivo no pro-
jeto de lei orçamentária, impediu, durante muito tempo, que a lei orça-
mentária viesse a se constituir em um produto realista72. 

Com os preços fora do controle, havia um acordo entre o Executivo e o 
Legislativo de que as hipóteses de inflação trazidas na proposta orça-
mentária teriam de ser mantidas no parecer final do projeto de lei, por-

72 Em 1989, ano seguinte ao da promulgação da Constituição, os preços ao consumidor subiram 
mais de 1.700%. A despeito de diversos planos econômicos, a inflação em 1993 chegou a 
quase 2.500%.
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que qualquer mudança, de um lado, realimentaria expectativas contrá-
rias à política monetária do governo e, de outro, abriria uma margem 
fiscal inexistente para o Congresso preencher com suas emendas. 

A regra, estabelecida nas LDOs da época, era orçar a preços de abril 
ou maio do ano anterior ao exercício a que se referia o orçamento. Os 
recursos para o atendimento de emendas parlamentares ou eram iden-
tificados pelo Executivo, ou supridos pela Assessoria mediante a reesti-
mativa de um ou de poucos itens da receita, atribuída a reestimativa a 
erro ou a alteração da legislação tributária ocorrida depois que o proje-
to de lei havia sido encaminhado ao Congresso.

Essa regra exacerbava as distorções que ocorreriam durante a execu-
ção. As dotações desmanchavam-se com o passar do tempo e valiam 
tanto mais quanto mais cedo fossem executadas. Os restos a pagar 
eram praticamente anulados ao final de cada exercício. O descompasso 
inflacionário acabava por subverter todo o esforço de planejamento, 
reordenando as prioridades decididas no Congresso. Ao mesmo tempo, 
as receitas federais, fortemente indexadas, acompanhavam os preços 
e o ritmo da atividade econômica, mesmo que com alguma defasagem. 
Invariavelmente, ocorriam excessos de arrecadação, criando-se fontes 
para abertura de créditos adicionais. O embate entre os diversos grupos 
de interesse pela distribuição dos recursos públicos transferiu-se para a 
fase da execução do orçamento.

Um dos problemas alimentados pela inflação era a impossibilidade de 
tornar o orçamento uma peça que retratasse a política fiscal do governo 
e permitisse seu acompanhamento pelo Congresso. Todas as tentativas e 
formas de indexação do orçamento não prosperaram, tantas eram as di-
ficuldades de colocá-las em prática, com exceção da regra a esse respeito 
que constou da LDO de 1995, para o primeiro orçamento da era do real. 
Vale salientar, no entanto, que as sucessivas LDOs anteriores já previam a 
atualização monetária para o caso da execução antecipada do orçamento 
e para a compatibilização de valores do PPA com os orçamentos anuais.

O fim da inflação possibilitou resgatar o orçamento como instrumento de 
estabilização e devolver aos créditos orçamentários o caráter de limite 
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de despesas. Revelou-se, com atraso de um ano, uma excelente oportu-
nidade para que os parlamentares especializados em orçamento, com o 
apoio dos órgãos de consultoria, promovessem a modernização e a pro-
funda reformulação do funcionamento da Comissão Mista de Orçamento, 
em diversas frentes. A iniciativa resultou na Resolução-CN no 2, de 1995, 
que incorporou as experiências exitosas pontuais feitas desde 1991. 

Como mencionado anteriormente, a intenção de abordar de forma glo-
bal o orçamento e o cenário econômico-fiscal em que a proposta se en-
caixava veio sendo colocada em prática desde antes da Resolução-CN 
no 2, de 1995. Os pareceres finais da comissão já traziam a avaliação 
desses aspectos, na medida da disponibilidade das informações cons-
tantes da proposta encaminhada pelo Executivo. Essa experiência, em 
época de relativa turbulência da economia, deu maior qualidade aos 
trabalhos da comissão, e o trabalho desenvolvido pelo núcleo especia-
lizado da Consultoria foi ao encontro do interesse dos parlamentares, 
integrantes ou não da comissão, que revelavam aptidão para o acompa-
nhamento das finanças públicas73.

A partir do orçamento de 1994, o parecer preliminar passou a conter 
destacadamente uma parte geral, que tratava dos principais agregados 
do projeto de lei orçamentária, das receitas e das despesas, do resultado 
fiscal implícito na proposta e do cenário macroeconômico prospecti-
vo. Isso se dava ao abrigo do regulamento interno da comissão em vi-
gor, determinando que o citado parecer conteria “um exame crítico do 
processo orçamentário, uma comparação entre a lei orçamentária em 
vigor e o projeto, um quadro demonstrativo dos cancelamentos e adi-
ções de valores efetuados e a referência a temas que merecerão análise 
pormenorizada no relatório final”. O exame crítico do processo e esses 
temas, em aberto, eram um convite ao aprimoramento do exame da 
proposta orçamentária sob os aspectos econômico-fiscais.

A primeira nota técnica comentando o processo orçamentário e em-
preendendo a análise global da proposta e suas implicações econômicas 

73 A coordenação do assessoramento dos temas relativos aos aspectos econômicos e fiscais, 
desde 1991, encontra-se a cargo do consultor José Fernando Cosentino Tavares.
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e financeiras, para subsídio à apreciação do projeto e à elaboração do 
parecer preliminar, foi a de número 7, de 199474. 

Vinha se buscando, com sucessivas iniciativas e com o acúmulo de co-
nhecimento específico pela Assessoria, ampliar o debate parlamentar 
sobre o estado das finanças públicas, a evolução dos grandes grupos 
de despesas obrigatórias e os indicadores fiscais e valorizar o exame 
global do orçamento, de forma a identificar tendências e mudanças na 
composição das despesas federais. 

A avaliação promovida com o apoio da Consultoria passou a incluir as 
hipóteses de comportamento das variáveis macroeconômicas em que se 
baseou o projeto de lei do Executivo, uma vez estabilizada a economia. 

O debate do orçamento não pode ser feito sem a análise da receita, e o 
Congresso não pode ficar afastado dessa discussão. Nesse sentido, a Re-
solução-CN no 2, de 199575 consagrou a noção, a teor do art. 166, § 3o, III, 
a, da Carta Maior, de que ao Legislativo fora dada a prerrogativa de rea-
valiar as estimativas das receitas constantes da proposta orçamentária 
do Poder Executivo, a título de correção de erro ou omissão. Esse enten-
dimento foi reforçado, mais tarde, na aprovação da LRF, que preconiza, 
no § 1o do art. 12, a faculdade do Legislativo de promover reestimativas, 
desde que fundamentadas na correção de erros e omissões de ordem 
técnica ou legal. 

A avaliação da estimativa da receita orçamentária pelo Congresso Na-
cional tornou-se aspecto de relevante interesse e debate na tramitação 
da proposta. A complexidade da matéria, em razão do efeito das múlti-
plas variáveis econômicas e da extensa normatização das receitas públi-
cas, representou um grande desafio nos trabalhos de apoio técnico das 

74 A nota também abordou os vetos opostos à LDO de 1995; a insuficiência dos elementos infor-
mados pelo Executivo sobre a proposta daquele exercício; a crítica às estimativas de receitas 
constantes da proposta dos orçamentos fiscal e da seguridade social, à luz da arrecadação 
mais recente; possíveis subestimativas de despesas obrigatórias; o pequeno volume do in-
vestimento programado; o déficit operacional previsto; o Fundo Social de Emergência; e o 
orçamento de investimento.

75 Art. 15, § 4º: O parecer preliminar, com base no inciso IV do parágrafo anterior e no art. 17 des-
ta resolução, incorporará as eventuais reestimativas de receita e indicará, ao nível de função, 
órgão ou área temática, as alterações das despesas delas decorrentes.
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consultorias de Orçamento. As análises e projeções dependem do envio 
de uma série de informações complementares pelo Executivo, apresen-
tação tornada obrigatória, ao longo dos anos, por meio das LDOs. 

Verifica-se, desde há muitos anos, que a arrecadação efetiva (realizada) 
supera, em geral, as estimativas do Poder Executivo constantes do pro-
jeto de lei orçamentária e, frequentemente, a própria reestimativa do 
Congresso incluída no orçamento, como mostra a tabela seguinte para 
os últimos dez anos.

tABelA 1 – reCeitA primáriA líquidA 2002-2011
Orçamento fiscal e da seguridade social

em R$ mil

Exercício Projeto Lei Realizado
Excesso ou 
frustração

2002 255.809,0 264.643,8 269.500,5 4.856,7

2003 276.868,8 297.222,5 301.220,2 3.997,7

2004 338.371,1 346.861,8 356.510,2 9.648,4

2005 387.462,3 404.112,2 410.422,7 6.310,5

2006 440.050,9 455.774,2 455.121,8 (652,4)

2007 501.575,5 514.329,9 518.495,4 4.165,5

2008 565.588,1 563.600,5 590.057,1 26.456,6

2009 662.347,7 662.101,6 620.727,8 (41.373,8)

2010 (*) 709.693,1 729.981,9 713.070,5 (16.911,4)

2011 (**) 802.752,5 825.143,0 831.693,0 6.550,0

Fonte: SOF, do Ministério do Planejamento.

(*) Não inclui receita atípica volumosa da venda de barris de petróleo à Petrobras.

(**) Estimativa do realizado em 2011, referente à 4ª Avaliação bimestral.

A tabela revela que a reavaliação da receita orçamentária se mostra 
efetiva, tenha sido na vigência de resoluções passadas, em que a com-
petência para proceder a reestimativas cabia ao relator-geral do proje-
to ou a um comitê coordenado por ele, ou sob a égide das mais recentes, 
com uma relatoria específica.
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Caso extremo, devido a mudanças absolutamente imprevisíveis na con-
juntura econômica e no ritmo de atividade, ocorreu em 2008, quando o 
relator da receita foi aconselhado a reduzir a projeção da arrecadação, 
por força da não prorrogação da CPMF e das expectativas de menor 
crescimento. Mesmo assim, verificou-se um excesso em relação à pre-
visão de R$ 26,5 bilhões. 

No sentido oposto, houve exceções à regra nos orçamentos de 2009 
e 2010. No primeiro desses dois exercícios, a crise financeira global 
revelou-se em toda a sua gravidade apenas no fim de 2008, quando a 
apreciação da proposta orçamentária já tinha avançado bastante no 
Congresso. Não apenas os parlamentares da CMO e os técnicos das con-
sultorias, mas também as autoridades brasileiras da área econômica fo-
ram igualmente incapazes de prever os estragos da recessão. Naquele 
ano, vale salientar, não houve qualquer acréscimo de receita à proposta 
por parte do Congresso.

Em 2010, a arrecadação excedeu em quase R$ 58 bilhões os valores da 
lei orçamentária, se considerado o ingresso extraordinário de R$ 75 
bilhões derivado da venda de cinco bilhões de barris de petróleo pela 
União à Petrobras. Expurgada essa operação, a frustração na receita te-
ria sido de R$ 16,9 bilhões76. 

Para 2011, outra vez a previsão de receitas elaborada pelo Congresso, 
mesmo depois de acréscimo líquido da ordem de R$ 22,4 bilhões em re-
lação à proposta orçamentária, deverá ser superada, conforme aponta 
a última avaliação oficial disponível77, baseada em dados observados até 
o mês de agosto.

Conclui-se, portanto, que são infundadas as críticas, ocasionalmente 
veiculadas nos meios de comunicação ou em textos pretensamente es-
pecializados, de que o Congresso é o responsável por tornar o orçamen-
to uma peça de ficção, ao superestimar repetidamente a receita. 

76 É consensual entre os analistas das finanças públicas brasileiras que a arrecadação federal 
demorou excessivamente para se recuperar da queda sofrida no ano anterior, apesar do cres-
cimento recorde do PIB em 2010, de 7,5%, de acordo com o cálculo mais atualizado do IBGE.

77 Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas. 
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A participação das consultorias na organização e desenvolvimento dos 
trabalhos de apreciação da proposta orçamentária permitiu que fosse 
dada maior transparência às decisões das relatorias-gerais e maior cre-
dibilidade às estimativas de receitas e de despesas.

Sobre os meios e as técnicas que permitem à Consultoria desenvolver 
seus trabalhos e acumular conhecimentos específicos, falou-se ante-
riormente, de passagem, a respeito da disponibilidade de informações 
pertinentes. A Consultoria dedicou-se durante longo período a iden-
tificar um conjunto de dados que, na LDO, constituem o Anexo das 
Informações Complementares, cuja divulgação é necessária para dar 
transparência à proposta orçamentária, demonstrar o atendimento a 
preceitos da LDO e instruir parlamentares e consultores sobre as pre-
missas, bases e fórmulas de cálculo de valores de receitas e despesas 
adotados na sua elaboração. 

O Executivo mostrou-se, em geral, disposto a colaborar com o avanço 
técnico a que se propunha o Congresso. Os escalões de governo com 
que a Comissão Mista lidava favoreciam o aprimoramento dos traba-
lhos da Consultoria, mediante a troca de informações sobre os pressu-
postos macroeconômicos dos projetos de lei orçamentária anual e me-
todologias adotadas. Essa postura já tinha sido adotada antes da crise 
do real de 1999 e da voga da transparência subsequente.

A Resolução-CN no 2, de 1995 e suas inovações

O desejo de mudanças no novo governo, a partir do primeiro período 
do governo FHC, cria condições para a aprovação da Resolução-CN no 2, 
de 1995, que, além de sistematizar as iniciativas anteriores (com desta-
que para as resoluções no 1, de 1991 e de 1993), introduziu importantes 
aperfeiçoamentos no conjunto de normas destinadas a reger o proces-
so orçamentário no âmbito do Congresso Nacional. 

Lembramos que, do ponto de vista histórico, o grande desafio da parti-
cipação do Legislativo no orçamento foi justamente a definição de uma 
disciplina interna capaz de conciliar o universo de demandas e interes-
ses com os limites financeiros de cada exercício fiscal. 
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A Resolução-CN no 2, de 1995, além de consolidar os avanços anteriores, 
destacou-se também por importantes inovações, reflexo das preocupa-
ções em relação a questões que ainda estavam em aberto78. 

Em primeiro lugar, do ponto de vista da composição e dos cargos da 
Comissão Mista, a resolução aperfeiçoa a aplicação do princípio da al-
ternância entre as Casas e grandes partidos na escolha da presidência 
da CMO e das principais relatorias. 

Foi suprimida a regra (que vigorou por vários anos) que proibia os par-
lamentares de permanecerem como integrantes da CMO por mais de 
um ano. Tal regra – fundada no argumento de democratizar oportu-
nidades – impedia, na verdade, que o Poder Legislativo desenvolvesse 
maior competência em orçamento, ao inviabilizar que parlamentares 
com vocação para a matéria se especializassem e acumulassem a me-
mória dos fatos79.

O parecer preliminar se consolidou como peça fundamental na aprecia-
ção e organização da votação do orçamento, cujos méritos são orientar 
no sentido do estrito cumprimento das normas constitucionais, legais 
e regimentais, definir regras claras para a organização dos trabalhos de 
apreciação do projeto e limitar prerrogativas dos relatores. Para além 
da divisão de áreas das relatorias, os documentos passaram a discipli-
nar e quantificar as dotações da proposta que poderiam ser canceladas 
para formação do banco de fontes80 dos relatores. Consolidou-se a ideia 
de limitar a ação dos relatores setoriais ao cancelamento dos investi-
mentos (GND 4) da proposta, ficando o relator-geral encarregado dos 
cancelamentos do custeio (GND 3).

78 As assessorias de Orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal prepararam, a 
pedido do relator designado para a matéria, deputado Sérgio Guerra, estudos técnicos relati-
vos às mudanças no processo orçamentário. Participaram do grupo, pela Conof-CD, Antônio 
Maria Mesquita, Eugênio Greggianin e Hélio Martins Tollini; e, pelo Senado Federal, Jefferson 
Vaz Morgardo e Ilvo Debus. 

79 Veremos que, em 2006, na Resolução-CN nº 1, de 2006, voltou a vigorar a norma que impede 
a permanência de membros na CMO por mais de um ano consecutivo.

80 As dotações canceladas compõem um banco de fontes de recursos. Uma vez definida a dis-
ponibilidade total, os relatores atendem às emendas. Não existe, no sistema de apreciação, 
uma vinculação direta entre o acréscimo e o cancelamento proposto pelas emendas. Exceto, 
a partir da Resolução-CN nº 1, de 2006, quanto às emendas de remanejamento.
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Ao prever a apreciação na CMO dos parâmetros e principais variáveis 
fiscais que definem a estrutura do orçamento, inclusive a receita, altera-
se de modo fundamental a perspectiva da ação legislativa. Enquanto as 
emendas representam um instrumento de alteração da peça orçamentá-
ria ao nível específico de subtítulo (menor categoria de programação), o 
parecer preliminar colocava à disposição da CMO uma ferramenta mui-
to mais abrangente e poderosa. Assim, por exemplo, tornou-se possível 
efetuar, no parecer preliminar, além de mudanças na receita, remaneja-
mentos e acertos entre os grandes agregados da despesa. 

O parecer preliminar veio a se tornar tão relevante no âmbito do proces-
so decisório orçamentário que já se defendeu sua aprovação, por meio 
de uma resolução específica anual, no Plenário do Congresso Nacional. 

Do ponto de vista da transparência dos procedimentos, a Resolução-CN 
no 2, de 1995 prevê a obrigatoriedade de os relatórios conterem demons-
trativos completos das alterações promovidas, mostrando, para cada 
programação de trabalho e dotação orçamentária, o valor inicial contido 
na proposta, os acréscimos e cancelamentos aprovados e o valor final.

As emendas à despesa passaram a ser apresentadas em meio magné-
tico, com autenticação eletrônica, de forma a dar maior celeridade e 
segurança ao sistema.

As audiências públicas – nestas incluídas as reuniões regionais –, em 
fase anterior à apreciação dos projetos de lei relativos ao PPA, LDO e 
LOA, visaram possibilitar a discussão e o aprofundamento das questões 
mais relevantes suscitadas pelo exame dos projetos de lei com minis-
tros, governadores e outras personalidades do setor público e privado.

Foram definidos os tipos básicos de emendas, individuais e coletivas – 
essas últimas divididas em emendas de comissão e de bancada estadual, 
conferindo-se prioridade e maior relevância a tais proposições.

As emendas de relator, antes utilizadas para descaracterizar a autoria 
de determinadas proposições, foram limitadas às situações de compro-
vado erro ou omissão de ordem técnica e legal. 
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Uma medida importante e bem-sucedida no que tange à divisão de 
responsabilidades e atribuições dos órgãos de consultoria e assessora-
mento da Câmara e do Senado na matéria orçamentária foi a fixação 
da regra, na regulamentação da Resolução no 2 de 1995-CN, segundo 
qual a coordenação dos trabalhos cabe à consultoria da Casa a que per-
tencer o relator, com a constituição de equipes mistas quando se fizer 
necessário81. A elaboração de notas técnicas, como subsídio à análise 
das proposições relativas os projetos de lei do plano plurianual, de di-
retrizes orçamentárias e orçamentária anual, passou a se constituir em 
um poder-dever das consultorias. 

Instrumento de fiscalização e controle pelo Legislativo 

É antiga a preocupação da Câmara dos Deputados em oferecer às comis-
sões técnicas e aos parlamentares assessoramento institucional capaz 
de contribuir de maneira efetiva para o desempenho de sua dupla mis-
são de legislar e fiscalizar. 

Desde a Resolução da Câmara dos Deputados no 67, de 1962, que rees-
truturou seus serviços, incumbia-se a Diretoria de Orçamento, órgão 
vinculado diretamente à Diretoria-Geral da Casa, das atividades de 
assessoramento da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira. 
Dentre as atividades, destacava-se o auxílio na apreciação da prestação 
de contas e atos do Tribunal de Contas da União. 

A relevância do órgão de apoio à fiscalização é evidenciada no art. 27 da 
Resolução da Câmara dos Deputados no 23, de 1963, que previa o asses-
soramento a parlamentares da Comissão de Orçamento e Fiscalização 
Financeira “com o objetivo de examinar ou estudar a aplicação de dota-
ções concedidas em exercícios anteriores, a fim de esclarecer dotações 
constantes do projeto ou de emendas apresentadas no Plenário, bem 

81 Não havia, até então, a definição clara das responsabilidades e da divisão de trabalho na atua-
ção conjunta dos órgãos de assessoramento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 
O apoio técnico e operacional à elaboração dos orçamentos, imediatamente após a Consti-
tuição de 1988, foi praticamente centralizado na Subsecretaria de Orçamento do Senado. A 
partir de 1993, o fortalecimento técnico e quantitativo da Assessoria da Câmara faz com que 
ela fosse mais demandada. O aumento dos quadros dos consultores no âmbito do Senado, 
nos anos seguintes, levou à necessidade de criar regras de colaboração e união de esforços.
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como ouvir sugestões ou esclarecimentos dos representantes do poder 
público e associações de classe”. 

Depois do afastamento do Congresso Nacional das atividades de fis-
calização orçamentária e financeira na vigência da Constituição de 
1967/1969, a Casa deu um passo importante ao decidir, em 1979, que 
além da Assessoria Legislativa, prevista pela Resolução no 30, de 1972, 
também seria criado um órgão especializado na matéria orçamentária 
e de fiscalização, a Assessoria de Orçamento e Fiscalização Financeira. 
Atualmente, na Conof-CD, a coordenação das atividades de consultoria 
e assessoramento aos temas ligados à fiscalização e controle é atribuída 
ao núcleo temático específico, sem prejuízo da colaboração dos demais82. 

Conforme José Afonso da Silva (2009), o princípio que subordina a ad-
ministração à lei – princípio da legalidade – revela-se como uma das 
conquistas mais importantes da evolução estatal. Tal princípio, contu-
do, seria ineficaz se não se previssem meios de fazê-lo valer na prática. 
Os meios a que se refere o autor são exatamente aqueles recursos – 
organizacionais, materiais, financeiros, humanos, tecnológicos, legais 
etc. – necessários ao Parlamento para levar a cabo sua missão de con-
trole e fiscalização.

Isso porque, no sistema de separação de poderes, reservou-se ao Le-
gislativo o poder para exercer o controle externo (CF, de 1988, art. 70). 
O exercício do controle externo envolve funções de vigilância, acom-
panhamento, exame, análises e avaliações dos atos, com a finalidade 
de verificar a ocorrência de ilegalidade, ilegitimidade, ineficiência, des-
vios ou falta de economicidade, para, se for o caso, suspender-se a exe-
cução ou desfazerem-se aqueles atos considerados viciados.

Dada a extensão, complexidade e repercussão social, econômica e po-
lítica dessa atividade, o Parlamento, para poder decidir de forma ade-
quada em cada caso concreto, precisa contar com dois elementos essen-
ciais: a) instrumentos legislativos adequados para viabilizar a iniciativa 

82 A tarefa de coordenação das atividades de assessoramento na área de fiscalização e controle 
coube, no passado, ao consultor Homero de Souza Jr. Atualmente encontra-se a cargo do 
consultor Romiro Ribeiro.
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e a ação fiscalizatória por parte dos parlamentares ou das comissões 
técnicas; e, b) assessoramento profissional, apartidário e qualificado;

No âmbito dos instrumentos legislativos colocados à disposição dos 
parlamentares e das comissões técnicas, podemos citar seis mecanis-
mos largamente utilizados, a saber:

a. Requerimento de informações;

b. Representações;

c. Proposta de Fiscalização e Controle (PFC); 

d. Comissão parlamentar de inquérito (CPI);

e. Paralisação de obras e serviços com indícios de irregularidades graves; e

f. Prestação de contas apresentada pelo presidente da República.

O Quadro 1, a seguir, mostra a intensidade de utilização, pelas comissões 
técnicas da Câmara dos Deputados, dos requerimentos de informações, 
das representações e das propostas de fiscalização e controle (PFC) na 
Legislatura 2007 a 2010. 

quAdro 1 – CâmArA doS deputAdoS – pfCS, 
repreSentAçõeS e requerimentoS de informAção 
Número de proposições apresentadas 2007-2010

Período
Proposta de 
fiscalização 
e controle

Representação
Requerimento 
de informação

2007 37 26 2.290

2008 28 11 1.392

2009 41 9 995

2010 26 7 752

TOTAL 132 53 5.429
Fonte: Sileg-CD.
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Observa-se que, em média, no período considerado, foram apresentadas 
para apreciação das comissões técnicas da Câmara dos Deputados, por 
mês, 2,75 PFC’s, 113,1 requerimentos de informações e 1,1 representação.

Esse é um dado relevante considerando-se a extensão e os propósitos 
de cada um desses instrumentos. As PFC’s, por exemplo, constituem-
se em um poderoso instrumento de fiscalização colocado à disposição 
dos parlamentares, nos termos do art. 60 do RICD de 1989. A Assessoria 
de Orçamento, a partir de 1991, foi a responsável pela sistematização 
dessa ferramenta, definindo suas partes funcionais (a exemplo do Re-
latório Prévio e do Relatório Final) como forma de suprir lacuna nos 
instrumentos de ação política. 

A PFC pode ser apresentada, por qualquer deputado, à comissão com 
correlação temática com o objeto da proposição, com específica indi-
cação do ato e da fundamentação da providência objetivada (art. 61). 
O que caracteriza e diferencia a PFC é que a proposta deve ser rela-
tada previamente quanto à oportunidade e conveniência da medida e 
ao alcance jurídico, administrativo, político, econômico, social ou or-
çamentário do ato impugnado, definindo-se o plano de execução e a 
metodologia de avaliação. 

Aprovado pela comissão o relatório prévio, o mesmo relator ficará 
encarregado de sua implementação, devendo a esse ser assegurados 
os meios e os recursos administrativos, as condições organizacionais 
e o assessoramento necessário ao bom desempenho dos trabalhos, a 
exemplo do que ocorre com as comissões parlamentares de inquérito 
(RICD, art. 61, III).

As PFC’s oferecem às comissões e aos parlamentares a possibilidade de 
promoverem fiscalização ou investigação com a profundidade e exten-
são julgadas necessárias, contando, para tanto, com o apoio do assesso-
ramento técnico das consultorias da Casa e dos órgãos de controle, tais 
como o Tribunal de Contas da União e a Controladoria-Geral da União.

Os requerimentos de informações, largamente utilizados pelas comis-
sões, são um mecanismo eficaz para a ação parlamentar, na medida em 
que têm o potencial de trazer ao conhecimento dos interessados, de ma-



155A Consultoria de Orçamento e fiscalização financeira da Câmara dos Deputados 

neira tempestiva, as informações requeridas sobre fatos ou atos adminis-
trativos sob suspeita, as quais devem ser atendidas no prazo máximo de 
trinta dias, importando crime de responsabilidade a recusa, o não aten-
dimento ou a prestação de informações falsas (CF de 1988, art. 50, § 2o).

O acesso tempestivo a informações criteriosamente selecionadas e ana-
lisadas, mediante o cotejo com dados de outras fontes, permite aos par-
lamentares e aos órgãos técnicos da Câmara dos Deputados definirem a 
ação parlamentar mais adequada a ser adotada em cada caso.

As representações, juntamente com as reclamações, petições ou quei-
xas, são apresentadas por pessoas físicas ou jurídicas contra atos ou 
omissões das autoridades ou entidades públicas, devendo ser encami-
nhadas por escrito, meio eletrônico ou telefone, sendo imprescindível 
a identificação do autor.

São, na essência, formas de participação da sociedade civil no controle 
social da administração pública, mediante mecanismo que se presta não 
só a informar, mas também a acionar e requerer ao titular do controle 
externo, que é o Congresso Nacional, a adoção de medidas objetivas para 
apurar a denúncia oferecida.

As comissões parlamentares de inquérito (CPIs) são o instrumento mais 
poderoso de investigação à disposição do Parlamento, constituídas para 
a apuração de fato determinado e por prazo certo, as quais terão pode-
res de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros 
previstos em regimento. As CPIs, além dos meios e condições organiza-
cionais, contam com o assessoramento técnico de ambas as consultorias. 

O desenvolvimento ao longo dos anos do mecanismo de controle das 
obras e serviços com indícios de irregularidades graves é o melhor 
exemplo da contribuição e articulação de esforços da área de assesso-
ramento técnico da Consultoria com o TCU, em resposta às demandas e 
necessidades de fiscalização das obras do governo federal. 

A CPI do Orçamento investigou a manipulação e o acesso privilegiado 
de grupos ao orçamento, em especial aqueles destinados pelas emen-
das, sendo que pouco foi investigado com relação à participação das 
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empreiteiras na realocação dos recursos públicos em grandes obras e 
empreendimentos. 

Paralelamente, não eram incomuns denúncias de que o orçamento da 
União continha recursos relativos a obras inexistentes ou já concluídas, 
ou com extensa ficha de irregularidades, fato que desgastava a imagem 
da CMO e do Congresso Nacional. 

O aperfeiçoamento ao longo dos anos do mecanismo de ação preventiva na 
alocação de recursos para obras, com o auxílio do TCU, trouxe vários be-
nefícios quanto à transparência nos gastos com obras públicas, com o Con-
gresso dispondo de mais informações e maior segurança na sua decisão. 

A sistemática de controle de obras começou a ser discutida, no âmbito 
da CMO, em 1995, na aprovação do parecer preliminar relativo ao PLOA 
de 199683, e vem sendo regulada pelas sucessivas leis de diretrizes orça-
mentárias, tendo os seguintes objetivos básicos: 

a. paralisar, cautelarmente, os empreendimentos nos quais foram 
identificados indícios de irregularidades graves capazes de ocasio-
nar prejuízos materialmente relevantes ao erário ou a terceiros, ou 
que possam ensejar a nulidade de procedimentos licitatórios, ou, 
ainda, que configurem graves desvios dos princípios a que está sub-
metida a administração pública; 

b. oferecer aos membros do Congresso Nacional informações tempes-
tivas, detalhadas e qualificadas sobre tais ocorrências, de forma a 
subsidiar o processo decisório anual de alocação e execução de re-
cursos orçamentários; e

instituir, no âmbito da administração pública federal direta e indireta, 
sistema referencial de custos para a execução de obras e serviços de 
engenharia. A adoção de custos unitários referenciais, por determina-

83 O parecer preliminar relativo ao PLOA de 1996, do deputado Iberê Ferreira, aprovado em 16 
de outubro de 1995, no item 14.4, permitia que os relatores setoriais cancelassem obras do 
projeto por motivo de irregularidades, com base no relatório do TCU encaminhado à CMO, 
presidida pelo senador Renan Calheiros. A atuação do TCU no controle de obras teve um 
capítulo inicial quando do apoio desse órgão à comissão especial do Senado encarregada de 
verificar obras inacabadas no país. Depois de incluído no parecer preliminar, o regramento foi 
incorporado às LDOs dos anos seguintes. 
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ção das LDOs84, passou a se constituir em uma baliza na definição de 
parâmetros dos custos globais.

Os resultados obtidos nesses dezesseis anos têm se revelado positivos. 
A sistemática motiva os agentes envolvidos – públicos e privados – a 
agirem preventiva e tempestivamente para evitar ou corrigir irregu-
laridades, diante do risco de paralisação do fluxo financeiro destinado 
aos empreendimentos.

Por último, temos as contas apresentadas pelo presidente da Repúbli-
ca, que materializam o sistema de freios e contrapesos que caracteri-
za a divisão de poderes em regimes democráticos, além de consolidar o 
princípio constitucional da prestação de contas, que a todos submete, 
do menor ao mais elevado escalão da administração (CF de 1988, art. 70).

O art. 84 da Constituição Federal estabelece a obrigatoriedade de o 
presidente da República prestar ao Congresso Nacional, anualmente, 
as contas do governo federal. O Congresso Nacional tem competência 
exclusiva para julgar essas contas, nos termos do inciso IX do art. 49 da 
Constituição Federal.

Para a execução dessa tarefa, o Congresso Nacional é auxiliado pelo 
TCU, a quem, conforme o art. 71 da Constituição, compete elaborar pa-
recer prévio sobre as contas do governo, e pelo assessoramento insti-
tucional disponível nas casas legislativas. O parecer da CMO sobre as 
contas do governo, com base no material enviado pelo TCU, constitui 
documento denso, consistente e rico em informações e análises sobre o 
desempenho da economia brasileira, a evolução das receitas e despesas 

84 O dispositivo, incluído na lei de diretrizes orçamentárias para 2000 (art. 71 da Lei nº 9.811, de 
28 de julho de 1999), inaugura uma série de aperfeiçoamentos nos anos seguintes: 

Art. 71. Os custos unitários de obras executadas com recursos dos orçamentos da União, relati-
vas à construção de prédios públicos, saneamento básico e pavimentação, não poderão ser su-
periores ao valor do Custo Unitário Básico (CUB) por m², divulgado pelo Sindicato da Indústria 
da Construção, por unidade da federação, acrescido de até trinta por cento para cobrir custos 
não previstos no CUB. 
Parágrafo único. Somente em condições especiais, devidamente justificadas, poderão os res-
pectivos custos ultrapassar os limites fixados no caput deste artigo, sem prejuízo da avaliação 
dos órgãos de controle interno e externo. 
Havia, na época, fortes pressões políticas da oposição no sentido de reduzir custos das grandes 
obras públicas, com destaque para a ação do deputado Giovani Queiroz (PA), que apresentou 
emendas nesse sentido à LDO 2000, especialmente na área de rodovias.
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do exercício sob exame, a ação setorial do governo federal, além da 
avaliação das demonstrações contábeis da União.

Em razão desses aspectos, temos que o parecer sobre as contas apre-
sentadas pelo presidente da República revela-se excelente instrumento 
para oferecer aos parlamentares e à sociedade, de maneira consolidada 
e integrada, uma visão bastante completa e abrangente da situação e do 
desempenho da administração pública.

Do exposto, é possível concluir acerca da importância do assessora-
mento institucional instituído e aprimorado no Legislativo nas últimas 
décadas, aliado a instrumentos específicos colocados à disposição dos 
parlamentares para o exercício do controle e da fiscalização. Além de 
responder às demandas, o assessoramento tem um papel importante, 
que é o de oferecer alternativas e rumos que possam potencializar a 
ação parlamentar e viabilizar o cumprimento das funções constitucio-
nais do Poder Legislativo na área do controle externo.

Desenvolvimento de sistemas informatizados de 
acompanhamento da execução orçamentária 

O desenvolvimento e a implantação de sistemas informatizados de acom-
panhamento da execução orçamentária e financeira é uma das mais im-
portantes iniciativas dos órgãos de apoio ao legislativo no orçamento.

Vencido o primeiro grande desafio por parte dos órgãos de apoio técnico 
do Congresso – o domínio e a autonomia operacional no processamento 
da elaboração85 da lei orçamentária, bem como a formulação de regras 
e procedimentos regimentais hábeis a organizar o processo decisório –, 
iniciam-se, ainda em 199386, os esforços no sentido de atender às crescen-
tes demandas relativas à execução do orçamento pelo governo. 

Ainda que o acesso dos parlamentares do Congresso Nacional ao Siafi 
(STN/MF) fosse permitido desde o governo Collor, o uso dessa ferramen-

85 Inclui, entre outras funções, a validação dos dados da proposta, o processamento das emendas e 
dos destaques, o ajuste da classificação da receita e da despesa e a compatibilização das fontes de 
recursos, a elaboração dos substitutivos dos relatores setoriais e geral e a confecção do autógrafo.

86 Destaca-se a designação dos assessores Antônio Maria e Eugênio Greggianin para o desen-
volvimento de metodologias e a organização de banco de dados voltados ao acompanha-
mento da execução orçamentária.
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ta, ao exigir senha e conhecimentos técnicos e operacionais especiali-
zados, acabava por ficar limitado a raros parlamentares e profissionais. 
Além disso, para que os dados extraídos tivessem utilidade gerencial, no-
vos tratamentos eram exigidos. Como consequência, quase não se dispu-
nha de informações claras, objetivas, atualizadas e comparáveis acerca 
da execução orçamentária e financeira do orçamento da União. 

Registre-se, nos anos seguintes, o trabalho pioneiro da Assessoria da 
Câmara, em articulação com o Prodasen, antes mesmo do lançamen-
to do Siafi gerencial, na divulgação de banco de dados contendo, para 
cada dotação do orçamento, os valores empenhados, liquidados e pa-
gos. Os dados foram disponibilizados em Access, software que facilita 
filtros e consultas, com a geração de relatórios gerenciais. Esse banco 
de dados, viabilizado a partir da migração de informações do Siafi, foi 
amplamente disponibilizado para consulta pública, inclusive na página 
da internet da Câmara dos Deputados. Esse fato contribuiu muito para 
a disseminação de informações que estimularam estudos e análises por 
parte de profissionais, entidades da sociedade civil e jornalistas, facili-
tando a compreensão do grande público acerca dos gastos do governo. 

O desenvolvimento e a manutenção de uma equipe especializada em 
informática87 e no Siafi, no âmbito da Consultoria, foram fundamentais 
para o bom desenvolvimento dos trabalhos. 

Quanto aos sistemas informatizados de elaboração orçamentária, vale 
salientar que a exportação de dados da máquina de grande porte para 
os microcomputadores e a instalação de uma rede local interna no âm-
bito da Assessoria tornaram operacionais a preparação dos relatórios 
e a divulgação de todas as mudanças, avanço importante no apoio à 
dinâmica do processo decisório. 

Na situação anterior, era quase impossível a geração tempestiva de 
demonstrativos gerenciais que permitissem, por exemplo, mostrar a 

87 Atuaram na equipe, em diferentes períodos: Fernando Luiz Brito, Clademir R. Lazzaretti, Ro-
bson Luiz Fialho F. Coutinho, Gardel Rodrigues do Amaral, Rubens Foizer Filho, José Américo 
Pessoa, Demervaldo Martins de Almeida, Simplício Luiz Leandro dos Santos, Roberto Alezina 
B. P. Jr., Rodrigo Roriz, Fernando José de Medeiros e Artenor Bósio. Os servidores com co-
nhecimento em informática foram requisitados de outros órgãos da Casa à medida que se 
liberavam funções dos assistentes de orçamento. 
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distribuição estadual dos recursos aprovados pelo relator, os acrésci-
mos e cancelamentos e os saldos aprovados por dotação orçamentária, 
ou quaisquer de suas agregações. Não se dispunha de relatórios com 
seleções, grau de detalhamento e rapidez necessários ao debate em ple-
nário na tramitação da lei.

Com uma leitura rápida e versátil dos dados da despesa, os núcleos 
temáticos tiveram condições de realizar estudos de acompanhamento 
da execução, comparando os valores gastos no exercício com aqueles 
de anos anteriores, além de atender com presteza a inúmeras deman-
das e consultas. 

Registre-se que, pouco antes de 2000, a Consultoria de Orçamento do 
Senado Federal, também em articulação com o Prodasen, lançou o sis-
tema informatizado Siga Brasil88, um moderno sistema de informação 
e consulta que integra em um único datawarehouse as bases de dados de 
elaboração e de execução do orçamento federal, disponível na internet. 

Vale destacar também a assistência das consultorias prestada a entida-
des civis sem fins lucrativos voltadas à busca da transparência do gasto 
público, tais como o Inesc e o Contas Abertas, na criação e montagem 
de bancos de dados de consulta da execução do orçamento da União.

Outra ferramenta de divulgação de informações orçamentárias desenvol-
vida em 2006 pela Consultoria da Câmara dos Deputados e pela Secretaria 
da CMO, em articulação com o órgão de informática (Cenin-CD) e a As-
sessoria de Projetos Especiais da Diretoria-Geral, foi a criação do site Orça-
mento Brasil89, um ambiente específico da página da internet da Câmara 
dos Deputados que contém todas as informações sobre o processo de ela-
boração e tramitação das leis do ciclo orçamentário. Também foi criado 
um novo sistema de consulta da execução orçamentária denominado Fis-
calize, cujo principal produto é um relatório detalhado, por município, 
de todas as transferências federais. Esse relatório é enviado, sob a forma 
de correspondência mensal, para todas as câmaras municipais do Brasil. 

88 http://www9.senado.gov.br/portal/page/portal/orcamento_senado/SigaBrasil.
89 http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil. A viabilização política do 

site deveu-se ao deputado Gilmar Machado, então presidente da CMO. Nesse mesmo exercí-
cio, a LDO passou a permitir que entidades da sociedade civil credenciadas pudessem se valer 
do uso de senha específica do Siafi.
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o regime de reSponSABilidAde fiSCAl e A evolução 
do proCeSSo orçAmentário A pArtir de 2000 

Mesmo com a moeda estabilizada, o déficit nominal no setor público ha-
via alcançado em 1998 cerca de 8% do PIB, tendo sido contido por uma 
série de medidas, tal como a criação do Fundo de Estabilização Fiscal. 

A conjuntura interna, agravada pelos efeitos das crises financeiras in-
ternacionais, levou à apresentação pelo Poder Executivo, em 1999, de 
projeto de lei complementar90 voltado ao planejamento e controle da 
gestão fiscal e orçamentária. O substitutivo aprovado na Câmara dos 
Deputados redundou na edição da Lei Complementar no 101, de 4 de 
maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)91. 

O exercício coincide, também, com a adoção de novo modelo orça-
mentário, com a aprovação do PPA 2000/2003 e da LOA de 2000, orga-
nizados em programas e ações orçamentárias, revogando-se a antiga 
classificação funcional-programática (Lei no 4.320, de 1964, e Portaria 
SOF no 9, de 1974). Os programas de governo passam a ser considerados 
um centro de planejamento, gestão, custo e avaliação das ações gover-
namentais92. Naquele ano, foi feito um inventário e procedeu-se à reor-
ganização de todas as ações do governo. 

A busca do equilíbrio fiscal permanente e o controle do endivida-
mento público não partem do zero. A LRF adota e reforça, com novos 
ingredientes, o instrumental de planejamento, orçamento e programa-
ção orçamentária e financeira já disponível na administração pública 
– PPA, LDO, LOAs e decretos de programação orçamentária e financeira. 

90 PLP nº 18, de 1999.
91 As consultorias de Orçamento e Legislativa foram responsáveis pelo assessoramento técnico na 

elaboração do substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados, de autoria do deputado Pedro 
Novais. Participaram dos trabalhos de assessoramento da LRF na Câmara dos Deputados: pela 
Conof – Eber Zoehler S. Helena, Eugênio Greggianin (coordenação), José Fernando Cosentino 
Tavares, Weder de Oliveira; e, pela Conleg – Alexandre de Nobre Brito e Roberto Piscitelli. O 
projeto aprovado pela Câmara praticamente não sofreu alterações no Senado Federal.

92 O Projeto de lei relativo ao PPA 2012/2015 enviado pelo novo governo Dilma em 31 de agosto 
de 2011 propõe mudanças no modelo vigente, com redução drástica do número de programas.
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Criaram-se requisitos e controles destinados às principais variáveis da 
gestão fiscal: receita, despesa, resultado, dívida, operações de crédito e 
restos a pagar. 

Os dispositivos voltados ao controle de proposições relativas à renúncia 
de receitas e geração de despesas tiveram atenção especial nas discus-
sões da LRF. Uma das tarefas tradicionais da Consultoria de Orçamento 
e Fiscalização Financeira é o assessoramento à Comissão de Finanças e 
Tributação da Câmara dos Deputados quanto ao exame de adequação 
orçamentária e financeira das proposições que tramitam na Casa.

A prática tradicional na aprovação do gasto público sempre foi a mera 
inclusão de disposição final nos respectivos projetos de lei determinando 
que os recursos necessários ao seu atendimento proviessem de futuros 
orçamentos da União. Não havia exigência de estimativa do valor e muito 
menos a verificação da existência concreta dos recursos orçamentários. 

A LRF consagra o orçamento como um elo necessário entre o planeja-
mento fiscal e a implementação das políticas públicas. As consultorias 
atuam no sentido de auxiliar a formulação de processos que atendam 
a esse objetivo.

A consagração na LRF da noção de que as fontes devem ser identifica-
das antes da aprovação da legislação criadora do gasto teve influência 
direta no processo decisório relativo aos dois grupos de despesa cor-
rente continuada mais importantes do orçamento: os benefícios previ-
denciários e assistenciais e as despesas com pessoal e encargos sociais.

O Congresso Nacional transferiu as discussões acerca do aumento real 
do salário mínimo para o debate orçamentário, haja vista que o reajuste 
traz repercussões no aumento dos gastos com benefícios previdenciá-
rios e assistenciais, seguro-desemprego e abono salarial.

A partir da LDO de 200593 foi definido critério para o aumento real do 
salário mínimo (crescimento real do PIB per capita do ano anterior). As 

93 Lei nº 11.178, de 20 de setembro de 2005, relatada pelo senador Garibaldi Alves. Conforme o 
art. 59, “o orçamento da União incluirá os recursos necessários ao atendimento: I – do reajuste 
dos benefícios da seguridade social de forma a possibilitar o atendimento do disposto no 
art. 7º, inciso IV, da Constituição, garantindo-se aumento real do salário mínimo equivalente 
ao crescimento real do PIB per capita em 2004”.
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LDOs subsequentes mantiveram disposições relativas aos ganhos reais 
do salário mínimo, culminando com a edição da Lei no 12.382, de 25 de 
fevereiro de 2011. As alterações nas despesas orçamentárias vinculadas 
ao salário mínimo são feitas por meio de emenda de relator-geral, me-
diante autorização no parecer preliminar.

Quanto às despesas com pessoal e encargos, desnecessário afirmar sua 
relevância e importância na administração pública. Os gastos correntes 
com servidores são obrigatórios e de duração continuada. O planeja-
mento e controle desses gastos mereceram, portanto, destaque na LRF. 
A Constituição de 1988, além de impor limites em termos de percentual 
da receita corrente líquida por meio de lei complementar materializa-
da na LRF, criou, no § 1o do art. 169, um duplo controle para atos que 
implicam aumento de pessoal: autorização específica na LDO e compro-
vação da existência de dotação suficiente no orçamento para atender 
às projeções da despesa de pessoal (até o final do exercício financeiro) 
e aos acréscimos dela decorrentes.

No âmbito do processo orçamentário, as LDOs e LOAs aprovadas no 
Congresso Nacional passaram a incluir disposições adicionais com o 
objetivo de dar efetividade à Constituição. Dentre essas, destaque-se a 
criação de anexo específico da lei orçamentária que discrimina, quan-
tifica e prevê, de forma detalhada, todos os aumentos de pessoal do 
próximo exercício, por meio da identificação da proposição autorizada 
e beneficiária da dotação consignada na LOA.

Vários outros mecanismos de controle dos gastos com pessoal foram 
instituídos pelas LDOs, tais como: irretroatividade das leis que aumen-
tem gastos com pessoal; parecer prévio dos conselhos nacionais de Jus-
tiça e do Ministério Público sobre a adequação de proposições oriundas 
do Poder Judiciário e MPU; e data-limite (31 de agosto) para início de 
tramitação das proposições, como condição para que as respectivas do-
tações possam constar da proposta orçamentária. 

O ordenamento do processo decisório orçamentário acerca do impacto 
do salário mínimo e das despesas com pessoal foi resultado de anos de 
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experiência, encontrando-se hoje sedimentado, sem prejuízo de aper-
feiçoamentos que vão surgindo. 

A melhoria de mecanismos de planejamento e previsibilidade das 
despesas correntes obrigatórias não se repete no que tange às des-
pesas discricionárias (custeio e investimento). Essa categoria de 
despesas, que inclui investimentos e custeio, é atingida fortemente 
pelo contingenciamento, especialmente das dotações decorrentes 
de emendas aprovadas. Por outro lado, os investimentos prioritá-
rios do governo federal (PAC) gozam de inúmeros mecanismos de 
proteção e privilégio. 

O debate encontra-se em aberto. As discussões e a amplitude dos vetos 
opostos ao projeto de LDO para 2012 refletem as tensões e os conflitos 
nesse tema94, que ainda pendem de solução.

O objetivo técnico da aprovação de orçamentos realistas vai se dissi-
pando na medida em que o Poder Executivo percebe a conveniência 
da aprovação de orçamentos inflados, com execução discricionária. A 
autorização de dotações tem se transformado em uma formalidade que 
cria apenas expectativa, não garantindo obrigatoriedade. Durante a 
execução é que se decidem de fato as prioridades. Está se retornando às 
práticas de gestão fiscal das décadas de 50 ou 60, quando os limites au-
torizados ultrapassavam, em muito, as reais possibilidades do erário95. 

94 O relator da LDO 2012, deputado Márcio Reinaldo, denunciou a série de mecanismos (redu-
ção da meta de superávit primário na elaboração do orçamento, abertura de créditos adicio-
nais com fontes impróprias, acúmulo de restos a pagar) que faz com que aumente a cada ano 
a distância entre valores autorizados e limites financeiros disponíveis na execução. Orçamen-
tos inflados desvalorizam o sistema de planejamento e orçamento criado na Constituição de 
1988, regredindo-se às práticas do passado com o controle exclusivo na “boca do caixa”.

95 Na audiência de 30 de abril de 1987 (Danc, Supl; 18-6-1987, p. 138), o constituinte José Serra 
reconheceu haver uma polarização entre duas posições quanto ao tema da participação do 
Legislativo na elaboração orçamentária: “(...) uma estilo pré-64, quando o Legislativo tinha 
capacidade para a criação de despesas, (...) outro extremo seria vedar ao Legislativo qualquer 
iniciativa em matéria de despesa ligada à legislação atual”. Quanto à primeira opção, ponde-
rou o descolamento entre programação e execução, referindo-se à resposta do Min. San Thia-
go Dantas à afirmação de um deputado de haver verba orçamentária: “Meu filho, uma coisa 
é verba no orçamento; outra é dinheiro. São duas coisas diferentes”. SANTA HELENA, Eber Z. 
Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, V.b – Subcomissão de Orçamento e 
Fiscalização Financeira. In: BACKES, Ana Luiza; AZEVEDO, Débora Bithiah de; ARAÚJO, José 
Cordeiro de (org.). Audiências públicas na Assembleia Nacional Constituinte: a sociedade na 
tribuna, Brasília: Câmara dos Deputados, Ed. Câmara, 2009. p. 332.
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O mecanismo de contingenciamento da execução orçamentária e fi-
nanceira, prática que antecede a Constituição, sempre foi questiona-
do no Congresso. A LRF consagrou sua legalidade com status de norma 
complementar. No entanto, impõe-lhe um limite, nem sempre aceito e 
observado. Os contingenciamentos devem se limitar ao necessário para 
o alcance das metas fiscais fixadas e segundo critérios a serem fixados 
nas LDOs. Até hoje, o Poder Executivo não aceita, e o Congresso não 
consegue aprovar, a fixação de quaisquer critérios nas LDOs que redu-
zam a margem de discricionariedade na execução dos orçamentos. 

Paralelamente, foram sendo criados mecanismos de proteção dos in-
vestimentos de iniciativa exclusiva do Executivo. 

O Decreto no 3.746, de 6/2/2001 criou programas e ações estratégicas, 
estabelecendo limites distintos e menores de contingenciamento em 
relação às demais programações. Esses programas e ações passaram a 
se sujeitar a controle centralizado da gestão do fluxo de recursos96.

As discussões em torno da necessidade de aumento da capacidade de in-
vestimento do orçamento da União, antes aliada à política de privatiza-
ções e das parcerias público-privadas, mudam de rumo após a assunção 
do governo Lula. Marcado pela defesa da participação direta do Estado 
na promoção do investimento público, o novo governo, depois de um 
período de ajuste fiscal no seu início, passou a aumentar o montante 
destinado ao Plano Piloto de Investimentos (PPI) por meio da redução 
do superávit primário97. Os pareceres preliminares começaram a estabe-
lecer restrições ao cancelamento de tais dotações pelos relatores.

Em 2007, o governo federal lança o Programa de Aceleração do Crescimen-
to (PAC), que passa a englobar os principais investimentos nas áreas de 
logística (rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias), energia e in-
fraestrutura social e urbana. O PAC acaba absorvendo, com o tempo, o PPI.

96 Vários estudos e notas técnicas mostravam a falta de efetividade e de cumprimento do anexo 
de metas e prioridades da LDO, instrumento constitucional à disposição do Legislativo para a 
fixação de prioridades. 

97 Desde 2004, depois de negociação com o FMI, as verbas do PPI podiam ser subtraídas do 
cálculo do superávit primário. 
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Atualmente, os investimentos do PAC, além de gozarem privilégios 
na elaboração do orçamento (redução da meta fiscal, proteção no 
parecer preliminar), praticamente não se sujeitam a contingencia-
mentos. Além disso, os textos das leis orçamentárias dos últimos anos 
têm permitido ao Executivo amplos remanejamentos dessas progra-
mações. Com isso, o Poder Legislativo fica praticamente afastado das 
decisões relativas aos grandes projetos de investimentos no âmbito 
do orçamento da União. 

As Resoluções-CN no 1, de 2001 e no 1, de 2006

A Resolução-CN no 1, de 2001 substituiu a Resolução-CN no 2, de 1995, 
incorporando os avanços ocorridos em matéria fiscal e financeira. Em 
decorrência da aprovação da LRF, a resolução atribui novas competên-
cias à CMO na apreciação dos relatórios de gestão fiscal, dos relatórios 
de cumprimento de metas e de contingenciamento, além dos avisos en-
viados pelo Tribunal de Contas da União acerca de obras com indícios 
de irregularidades. 

Passou-se a exigir que o parecer preliminar do projeto de lei orçamentá-
ria anual contivesse o exame da conjuntura econômica e fiscal, em aten-
dimento à LRF, incluindo a avaliação da receita. A resolução formaliza o 
entendimento, já consensual, de concentrar no relator-geral as análises 
da reserva de contingência e do texto da lei orçamentária (art. 10).

É aumentado o número de emendas de bancada estadual98, tendo em vis-
ta a redução do número de emendas de bancada regional (que passa para 
duas emendas). As sete subcomissões são substituídas por até dez áreas 
temáticas99. Fixa-se o conteúdo mínimo que deve constar dos relatórios 
apresentados. São institucionalizados os comitês de apoio aos relatores. 

98 O número de emendas de bancada estadual sobre para quinze a vinte (estados mais populosos). 
99 Atualmente, a Resolução-CN nº 1, de 2006 (art. 26) define as seguintes áreas temáticas a car-

go dos respectivos relatores setoriais: I – Infraestrutura; II – Saúde; III – Integração Nacional 
e Meio Ambiente; IV – Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte; V – Planejamento 
e Desenvolvimento Urbano; VI – Fazenda, Desenvolvimento e Turismo; VII – Justiça e Defe-
sa; VIII – Poderes do Estado e Representação; IX – Agricultura e Desenvolvimento Agrário; e 
X – Trabalho, Previdência e Assistência Social.
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Os créditos extraordinários passam a tramitar na CMO, com rito espe-
cífico regulado por resolução própria do Congresso Nacional. Limita-se, 
por outro lado, a aprovação de emenda de inclusão ou acréscimo dos 
créditos orçamentários100, admitindo-se apenas emenda de cancela-
mento, parcial ou total. 

Uma medida importante foi a regulamentação da apreciação dos desta-
ques. O ônus da identificação da origem dos recursos para atendimento 
do destaque passa a ser do seu autor, e não do relator, o que serviu para 
conter o crescente volume de destaques e seu potencial de alterar o 
equilíbrio fixado entre receitas e despesas. 

As inúmeras resoluções sempre procuraram solucionar problemas e 
conflitos identificados no processo. No entanto, à medida que algumas 
deficiências foram sendo solucionadas, outras surgiram. Mesmo após a 
Resolução-CN no 1, de 2001, persistiram queixas quanto ao excesso de 
atribuições do relator-geral, o desvirtuamento do papel das emendas 
coletivas e a necessidade de melhorar o conteúdo das emendas indivi-
duais, o que redundou na aprovação da Resolução-CN no 1, de 2006101.

A criação da Relatoria da Receita foi fundamentada no princípio da se-
gregação de funções e de poderes do relator-geral. A apreciação da pro-
posta orçamentária passa a ocorrer em duas102 etapas independentes: 
da receita e da despesa. A separação da aprovação legislativa da receita 
e da despesa já constou de constituições anteriores.103 Paralelamente, 

100 Os créditos extraordinários têm eficácia imediata, o que cria situações de irreversibilidade. 
Daí a proibição dos remanejamentos no Legislativo. De outro lado, os abusos do Executivo na 
edição de medidas provisórias foram contidos pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente 
a partir de 2008, ao suspender a MP nº 402. A corte entendeu que os quesitos de “despesas 
imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade 
pública” devem ser observados de forma estrita nos créditos extraordinários. 

101 A resolução teve como ponto de partida os estudos da comissão designada pelo Ato Conjunto 
nº 1, de 2006, composta de três deputados (Sérgio Miranda, José Carlos Aleluia e Jorge Bittar) 
e três senadores (Fernando Bezerra, Romero Jucá e Sérgio Guerra). Participaram dos trabalhos 
de assessoramento, pela Conof-CD: Cláudio Tanno, Eugênio Greggianin, Romiro Ribeiro e Wag-
ner P. Figueiredo; e, pela Conorf-SF: Carlos Marshall, Eduardo Andres e Fábio Gondim. 

102 Nas resoluções anteriores, o relator-geral concentrava tais atividades no parecer preliminar.
103 Desde a Constituição de 1824 existiam duas leis: o orçamento da receita e o orçamento da 

despesa; o RICD de 1964, no seu art. 183, determinava que o projeto de Orçamento-Geral da 
União seria dividido em duas partes: receita e despesa.
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a medida visou conter as sucessivas reavaliações de receita feitas pelo 
próprio relator-geral, situação de potencial conflito de interesses. 

No modelo anterior, a estimativa integrava o parecer preliminar, a car-
go do relator-geral (com o auxílio de um comitê, a partir da Resolu-
ção-CN no 1, de 2001), podendo ser alterada a qualquer momento. A 
Resolução-CN no 1, de 2006 permite uma única atualização da receita 
aprovada, dez dias após a votação do último relatório setorial, apenas 
para o caso de revisão de parâmetros (inflação, crescimento, taxa de 
juros, etc.) e de legislação tributária (art. 30, § 2o). Tais recursos terão 
destinação proporcional e automática (art. 30, § 3o).

O relator da Receita preside um Comitê de Avaliação da Receita (art. 18, 
§ 5o), sendo que a decisão depende da maioria dos votos, o que permite 
maior participação e transparência dos trabalhos.

Somente após definido o montante da receita é que a CMO aprecia, no 
parecer preliminar, a distribuição dos grandes montantes. O parecer 
preliminar promove o encontro das receitas, eventualmente reestima-
das, com as alterações possíveis na despesa.

O parecer preliminar, a cargo do relator-geral, adquire maior abrangência 
ante a nova sistemática criada. O parecer identifica, em primeiro lugar, a 
chamada Reserva de Recursos – composta de fontes advindas de eventu-
ais reestimativas das receitas, da reserva de contingência104 e de outros 
cancelamentos que eventualmente forem aprovados no próprio parecer. 

Dessa reserva é deduzido, em primeiro lugar, o montante para atendi-
mento de emendas individuais, das despesas obrigatórias e de outras de-
finidas no próprio parecer105. A votação do parecer preliminar, portanto, 
fixa a matriz orçamentária de alocação de recursos, antes de sua distri-
buição para os relatores setoriais. O parecer é o instrumento ideal para se 
realizarem as grandes mudanças do orçamento, porque permite remane-
jamento entre grandes agregados (áreas de governo, órgãos, unidades, e 

104 Trata-se de dotação, sem destinação específica, fixada pela LDO (1% da receita corrente líquida).
105 Tratam-se, em geral, de programações nacionais cujo equacionamento requer grande mon-

tante de recursos, a exemplo de novos gastos com pessoal, transferências constitucionais e 
legais, despesas necessárias à ampliação do salário-mínimo e saúde.
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assim por diante). O parecer preliminar, ademais, fixa parâmetros e limi-
tes de atuação dos relatores. Aprovado o parecer preliminar, abre-se pra-
zo para a apresentação das emendas à despesa, individuais e coletivas.

A resolução proíbe as emendas coletivas de caráter genérico, de modo 
a dar prioridade aos projetos de grande vulto e estruturantes. Des-
de há muitos anos, identificava-se a utilização crescente de emendas 
coletivas estaduais como forma de ampliação dos limites impostos às 
emendas individuais. No crédito genérico, a especificação é diferida e 
direcionada para o momento da realização do convênio. O tema não 
é consensual e propiciou uma série de debates. Nos anos seguintes 
à edição da Resolução-CN no 1, de 2006, o Comitê de Admissibilidade 
de Emendas teve um papel importante, ao propor à CMO diretrizes e 
orientações que permitiram integrar as lacunas da resolução ao con-
junto de normas de admissibilidade. 

São criadas as emendas de remanejamento, de apropriação e de cance-
lamento (art. 37). A novidade é a emenda de remanejamento (de ban-
cada ou de comissão), uma vez que os acréscimos propostos somente 
podem ser atendidos com a anulação das dotações indicadas na própria 
emenda. Assim, forçam-se escolhas e prioridades, premissa inscrita em 
interpretação restritiva do art. 166, § 3o, II, da Constituição, que exige 
indicação das fontes para acolhimento de emenda na CMO.

Ampliam-se as audiências públicas, que passam a incorporar a realização 
de eventos conjuntos com as comissões temáticas, e as audiências regio-
nais, que acolherão sugestões nas diversas regiões do país. Na Resolução-
CN no 1, de 2006 (art. 2o, § 1o), a CMO consagra-se como coordenadora 
da audiência pública semestral com o Bacen, na reunião conjunta com 
as demais comissões temáticas previstas no § 5o do art. 9o da LRF. Esse 
encontro é destinado a avaliar o cumprimento dos objetivos e metas das 
políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o cus-
to fiscal das operações do Banco Central. A audiência semestral com o 
Bacen e as reuniões de avaliação do cumprimento de metas fiscais tor-
nam-se importantes meios de o Parlamento aprofundar o debate acerca 
do relacionamento Tesouro-Bacen e da dinâmica das finanças públicas. 
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O número de membros da CMO é reduzido de 84 para 40 (10 senadores 
e 30 deputados). Os membros da CMO devem ser renovados todo ano. 
Esta medida atendeu a reivindicação política com o propósito de evitar 
a perpetuação de parlamentares na CMO. Justificava-se, na época, que 
os parlamentares membros da CMO acumulavam poderes decorrentes 
do fato de exercerem relatorias. Como efeito indesejável, a renovação 
anual dificulta a continuidade da formação de membros especializados 
na matéria orçamentária, de natureza e processo complexos e singula-
res no âmbito legislativo. 

A resolução tentou, pelo menos, responder às críticas feitas à emenda 
individual, na medida em que esta depende unicamente da vontade do 
parlamentar, o que afasta a aplicação de critérios e o debate público, 
além de sua liberação servir de instrumento de barganha por parte do 
Executivo. Outra observação feita é que as emendas individuais provo-
cam desequilíbrio eleitoral na disputa política. Parlamentares que mais 
liberam verbas têm maiores chances de se reelegerem, afastando os 
concorrentes e a igualdade de oportunidades. 

As comissões temáticas podem indicar para a CMO a programação prio-
ritária passível de ser objeto de emendas individuais, que deverão estar 
relacionadas com a implantação de políticas públicas. A apresentação 
de emendas individuais deve ficar limitada à programação definida 
pelo parecer preliminar106 (art. 50, I e II). O inciso III do art. 44 abre es-
paço para que as comissões possam apresentar emendas genéricas vol-
tadas às transferências voluntárias, desde que indicados os critérios e 
fórmulas de aplicação dos recursos, que devem ser em função da popu-
lação beneficiada pela respectiva política pública de interesse nacional. 

Outra preocupação expressa na resolução vigente diz respeito à apre-
sentação de emendas que beneficiam entidades privadas, aspecto con-
siderado crítico desde a CPI do Orçamento. Pela resolução, deverão ser 
observadas as disposições contidas na lei de diretrizes orçamentárias, 
explicitadas as metas e sua compatibilidade com o valor da emenda, 

106 A norma foi tornada inócua, uma vez que os pareceres preliminares permitem a apresentação 
de emendas individuais para qualquer programação.
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além de identificada a entidade beneficiada, endereço e nome dos só-
cios e responsáveis pela direção. 

Apesar dos esforços de normatização de limites e critérios na aprovação 
das emendas individuais e de valorização das emendas coletivas, a ex-
periência mostra uma tendência contrária. O valor destinado às emen-
das individuais tem crescido fortemente, passando de R$ 2,5 milhões 
por parlamentar no orçamento de 2004 para R$ 13 milhões em 2011. 
Por outro lado, as emendas coletivas, além de perderem valor relativo, 
praticamente não são executadas. 

O aumento do valor aprovado para as emendas individuais (vide Tabe-
la 2) é acompanhado da perda de importância das emendas coletivas, 
apesar de serem consideradas prioritárias. As emendas de bancada, por 
exemplo, que no passado eram movidas especialmente pelo interesse de 
governadores em projetos estruturantes de caráter estadual, foram em 
parte transferidas para o PAC, com recursos garantidos na proposta, per-
dendo razão a apresentação de emenda. Os projetos não alçados ao PAC, 
por outro lado, mesmo incluídos no orçamento, têm chances cada vez 
menores de execução. Paralelamente, as emendas de comissões temá-
ticas não são reconhecidas, do ponto de vista político, como merecedo-
ras de uma qualidade ou atenção especial no processo orçamentário. As 
emendas incluídas no orçamento, especialmente as coletivas, tendem a 
representar, cada vez mais, um colchão para absorver contingenciamen-
tos do que a afirmação de quaisquer políticas públicas.
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As emendas coletivas são pouco executadas. A liberação das emendas 
individuais, desde 1995107, é feita por meio de controle centralizado. An-
tes a cargo dos ministérios setoriais, a Secretaria de Relações Institucio-
nais tem hoje à sua disposição instrumentos que permitem administrar 
as liberações das emendas de acordo com a agenda política. Submetem-
se ao controle tanto a emissão de nota de empenho, a celebração de 
convênios, quanto a autorização das ordens bancárias, inclusive para o 
pagamento dos restos a pagar. 

Algumas vozes já se insurgem contra a cultura do uso político da libe-
ração de verbas, pois afronta princípios republicanos e de igualdade de 
armas na disputa eleitoral. Já desde muitos anos, as LDOs contemplam 
dispositivo que proíbe a utilização da execução orçamentária como um 
meio de influir em votações legislativas108. 

O valor elevado das emendas individuais e a necessidade de sucessivos 
contingenciamentos e adiamentos das emendas levaram à crise política 
dos restos a pagar em 2011, no início do governo Dilma, o que demons-
tra como o problema é de difícil solução. 

O exame da adequação orçamentária e 
financeira das alterações na legislação 

Os órgãos de consultoria e assessoramento institucional em matéria 
orçamentária e financeira têm um importante papel na formulação de 
normas e processos hábeis ao controle do gasto obrigatório legislado 
no âmbito do Legislativo. Os gastos obrigatórios representam a maior 
parcela das despesas da União. A geração dessas despesas decorre da 
aprovação de legislação criadora de direitos. A consagração na LRF 
de que os recursos orçamentários devem ser planejados e garantidos 
previamente à aprovação da legislação levou à necessidade de exame 

107 Decreto nº 1.403, de 21 de fevereiro de 1995, que cria o Sistema de Acompanhamento Legislati-
vo (Sial), uma forma de administrar liberações e pedidos políticos com a votação no Legislativo.

108 Lei nº 12.464, de 2011: “Art. 100. A execução da Lei Orçamentária de 2012 e dos créditos adi-
cionais obedecerá aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência na administração pública, não podendo ser utilizada para influir na 
apreciação de proposições legislativas em tramitação no Congresso Nacional”.
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da compatibilidade e adequação na tramitação dos projetos de leis na 
Câmara dos Deputados. 

A formulação de políticas públicas formaliza-se pela legislação, mas 
se materializa, em regra, sob a forma de despesas públicas, cujas fon-
tes de financiamento – receita pública – devem ser quantificadas e 
identificadas. 

A relevância da compatibilização dos processos legislativo e orçamentá-
rio pode ser aquilatada por seu impacto no equilíbrio fiscal do estado bra-
sileiro, verificado pelo resultado primário. Na lei orçamentária para 2011 
(Lei no 12.381, de 2011), as despesas primárias obrigatórias correspondem 
a 84% do total primário, dos quais 21,4% são pessoal, 29,4% benefícios 
previdenciários e 7,5% benefícios assistenciais e seguro-desemprego. 

Tais despesas primárias obrigatórias, uma vez aprovadas, têm sua exe-
cução determinada pela respectiva legislação. Cabe ao orçamento sim-
plesmente proceder à quantificação da dotação necessária e sua aloca-
ção no respectivo exercício financeiro. A compatibilização prévia do 
gasto legislado com os limites orçamentários mostra-se fundamental 
para o equilíbrio fiscal. Na verdade, não apenas a aprovação de leis que 
criam despesas obrigatórias deve ser controlada, conforme reconheci-
do pela LRF ao determinar a necessidade adicional de controle das leis 
que criam renúncia de receita, conforme seu art. 14.

O controle de projetos de lei e demais proposições que aumentem a 
despesa ou reduzam a receita é parte inerente do processo legislati-
vo regimental da Câmara dos Deputados, de forma semelhante ao que 
ocorre em outros países.

Esse é o exemplo das democracias modernas, como a Recevabilité 
financière dans la procédure législative, da Assembleia Nacional e Sena-
do franceses, fundado no art. 40 da Constituição francesa109; o controle 
financeiro exercido pela Comissão de Orçamento no Bundestag alemão 

109 Art. 40. As proposições e emendas formuladas por membros do Parlamento não são admissí-
veis se sua adoção tiver por consequência uma diminuição dos recursos públicos ou a criação 
ou agravamento de um encargo público.
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sobre as alterações na legislação, a exemplo do art. 96 de seu Regimento 
Interno; ou, ainda, o Pay as You Go Act of 2010 norte-americano110. 

Na esfera legislativa federal, o exame de adequação e compatibilidade 
orçamentária e financeira é tarefa exclusiva da Comissão de Finanças e 
Tributação (CFT), assim como de comissões especiais, ambas da Câmara 
dos Deputados. Não existe essa apreciação no Senado Federal, exceto 
para medidas provisórias (art. 5o, § 1o, da Resolução-CN no 1, de 2002).111 

O exame de adequação e compatibilidade orçamentária e financeira das 
alterações na legislação permanente, como hoje se apresenta, foi cria-
do pelo Regimento Interno da Câmara dos Deputados – RICD de 1989 
(arts. 32, X, h; 53, II e IV, e 54, II)112. O exame é realizado em caráter de 
admissibilidade, antes da apreciação do mérito pelo Plenário, pela CFT 
ou pelas comissões especiais, quando constituídas, abrangendo toda 
e qualquer proposição, exceto requerimentos em caráter terminativo 
(proposição inadequada é arquivada).

110 Disponível em: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ139/pdf/PLAW-111publ139.pdf. 
111  SANTA HELENA, Eber Zoehler. Competência parlamentar para geração e controle de despesas 

obrigatórias de caráter continuado e de gastos tributários. Brasília: Ed. Câmara, 2009. (Série 
temas de interesse do Legislativo; n. 15). p. 124. Disponível em: http://www2.camara.gov.
br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/orcamentouniao/estudos/2009/livro%20-%20
COMPETENCIA%20PARLAMENTAR%20PARA%20GERACaO%20E%20CONTROLE%20DE%20
DESPESAS%20OBRIGATORIAS%20E%20GASTOS%20TRIBUTARIOS%20por%20Eber%20Zo-
ehler%20Santa%20Helena.pdf.

112  Art. 32. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos campos temáticos ou áreas 
de atividade: (...)

X – Comissão de Finanças e Tributação: (...) h) aspectos financeiros e orçamentários públicos 
de quaisquer proposições que importem aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
pública, quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes 
orçamentárias e o orçamento anual; 
Art. 53. Antes da deliberação em plenário, ou quando esta for dispensada, as proposições, ex-
ceto os requerimentos, serão apreciadas: (...) II – pela Comissão de Finanças e Tributação, para 
o exame dos aspectos financeiro e orçamentário públicos, quanto à sua compatibilidade ou 
adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, e 
para o exame do mérito, quando for o caso; (...) IV – pela comissão especial a que se refere o art. 
34, inciso II, para pronunciar-se quanto à admissibilidade jurídica e legislativa e, quando for o 
caso, a compatibilidade orçamentária da proposição, e sobre o mérito, aplicando-se em relação 
à mesma o disposto no artigo seguinte. 
Art. 54. Será terminativo o parecer: I – da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
quanto à constitucionalidade ou juridicidade da matéria; II – da Comissão de Finanças e Tribu-
tação, sobre a adequação financeira ou orçamentária da proposição.
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Esse peculiar exame de admissibilidade possui mais de um século de 
existência, pois já se fazia presente no art. 128 do RICD de 1899113. As-
sim, tal artigo já exigia a submissão ao exame da Comissão de Orça-
mento, na 2a e 3a discussão de qualquer projeto, de todas as emendas e 
artigos aditivos (dispositivos apresentados durante a 2a discussão) que 
criassem despesas ou reduzissem receitas públicas. 

O art. 95 do RICD de 1928 estendeu o exame de compatibilidade orça-
mentária a todas as proposições, e não mais só às emendas aos projetos 
de lei, conformando o atual universo abrangido pelo exame de adequa-
ção orçamentário-financeira das alterações na legislação permanente, 
“desde que, directa ou indirectamente, immediata ou remotamente, 
augmente ou diminua a despesa ou a receita publica, proposição que 
não será submettida á discussão sem audiencia daquella commissão, 
salvo o caso de urgencia, concedida pela Camara”.

No processo de redemocratização, pós-Estado Novo, o RICD de 1947 
(art. 33, §§ 5o e 6o)114 determinava a intervenção prévia da Comissão de 
Finanças antes da discussão e votação em Plenário de toda e qualquer 
proposição, que “directa ou indirectamente, immediata ou remota-
mente, augmente ou diminua a despesa ou a receita publica, ainda que 
tramitando em regime de urgência”.

O RICD de 1949 (art. 48, § 4o) determinou que o início do processo le-
gislativo na Câmara dos Deputados se desse pelo exame de admissibili-
dade constitucional e sua finalização pela adequação orçamentária da 
proposição na Comissão de Finanças115, antes da apreciação pelo Ple-

113 Art. 128. Tanto na 2ª como na 3ª discussão de qualquer projecto, as emendas ou artigos addi-
tivos creando ou augmentando despeza ou reduzindo a receita publica, não poderão ser ad-
mittidos ao debate e à votação sem previo parecer da commissão do orçamento.

114 Art. 33. As comissões permanentes têm por fim principal estudar os assuntos submetidos, 
regimentalmente, ao seu exame e sobre eles manifestar a sua opinião. (...) 

§ 5º. À Comissão de Finanças compete: (...) II – manifestar-se sobre toda e qualquer proposição, 
inclusive aquelas que, privativamente, competem a outras comissões, desde que concorram 
ou possam concorrer para aumentar, ou diminuir, a despesa, ou a receita pública.
§ 6º As proposições referidas nos itens anteriores não serão submetidas à discussão e à vota-
ção, ainda quando em caso de urgência, sem audiência da Comissão de Finanças.

115 Art. 48, § 4º. Quando a matéria depender de pareceres das comissões de Constituição e Justi-
ça e de Finanças, serão elas ouvidas, respectivamente, em primeiro e em último lugar.
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nário. Tal procedimento manteve-se até o RICD de 1972 (art. 71, § 3o), 
não tendo sido continuado.

Pelo art. 139 do RICD de 1989, primeiro se dá o exame de mérito das 
proposições nas comissões temáticas e, por último, os exames de 
admissibilidade orçamentária e constitucional, nessa ordem116. O pare-
cer relativo ao exame de adequação e compatibilidade orçamentário-
financeira poderá ser emitido diretamente em Plenário por delegação 
dos respectivos colegiados técnicos (art. 121, caput e parágrafo único)117.

O exame de compatibilidade orçamentária e financeira das alterações 
na legislação tem como parâmetro as disposições contidas nas leis 
do ciclo orçamentário. Igualmente se baseia nas disposições de foro 
constitucional – a exemplo dos arts. 63, 167, 169 e 195, § 5o – e legal 
que tratam de temas financeiros, com destaque para a LRF e a Lei 
no 4.320, de 1964. 

Os diversos dispositivos incluídos na LRF, durante sua tramitação na 
Câmara dos Deputados, que dizem respeito à renúncia de receita e à ge-
ração de despesa (arts. 12, 14, 16 e 17) tiveram como base a experiência 
internacional e, também, conceitos e critérios já aplicados no exame 

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

I – antes da distribuição, o presidente mandará verificar se existe proposição em trâmite que 
trate de matéria análoga ou conexa; em caso afirmativo, fará a distribuição por dependência, 
determinando a sua apensação, após ser numerada, aplicando-se à hipótese o que prescreve 
o parágrafo único do art. 142.
II – excetuadas as hipóteses contidas no art. 34, a proposição será distribuída: 
a) às comissões a cuja competência estiver relacionado o mérito da proposição; 
b) quando envolver aspectos financeiro ou orçamentário públicos, à Comissão de Finanças e 
Tributação, para o exame da compatibilidade ou adequação orçamentária; 
c) obrigatoriamente à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para o exame dos as-
pectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e de técnica legislativa, e, 
juntamente com as comissões técnicas, para pronunciar-se sobre o seu mérito, quando for o caso.

117 Art. 121. As emendas de Plenário serão publicadas e distribuídas, uma a uma, às comissões, 
de acordo com a matéria de sua competência.

Parágrafo único. O exame do mérito, da adequação financeira ou orçamentária e dos aspectos 
jurídicos e legislativos das emendas poderá ser feito, por delegação dos respectivos colegiados 
técnicos, mediante parecer apresentado diretamente em Plenário, sempre que possível pelos 
mesmos relatores da proposição principal junto às comissões que opinaram sobre a matéria.
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de compatibilidade e adequação por força da Norma Interna da CFT de 
1996118, cuja aplicação consta da Súmula CFT no 1, de 2008.119

As leis de diretrizes orçamentárias federais, desde 2010, apresentam 
seções e capítulos específicos acerca do tema “compatibilidade e ade-
quação orçamentária das alterações na legislação”, com procedimentos 
e parâmetros.120

A Conof-CD presta o assessoramento técnico na elaboração de minutas 
de pareceres de adequação e compatibilidade orçamentário-financeira 
das proposições em tramitação, tanto na CFT como nas comissões es-
peciais. As solicitações de pareceres às proposições legislativas são dis-
tribuídas para os núcleos temáticos e revisadas por uma coordenação 
técnica específica121.

Nessa atividade, os núcleos temáticos mais demandados e suas especi-
ficidades quanto às proposições são os seguintes: a) Receita (renúncias 
de receitas ou gastos tributários); b) Educação (autorizações para cria-
ção de universidades e demais instituições federais de ensino); c) Pre-
vidência e Assistência Social (concessão ou alteração de benefícios pre-
videnciários e assistenciais); d) Poderes de Estado (alterações de gastos 
com pessoal com a criação de cargos e funções ou reestruturação de 
carreiras); e) Integração Nacional e Meio Ambiente (criação de regiões 
integradas de desenvolvimento econômico); f) Saúde (criação de proce-
dimentos obrigatórios no âmbito do SUS) e g) Agricultura e Desenvol-

118 Disponível em: http://www2.camara.gov.br/atividadelegislativa/orcamentobrasil/orcamen-
touniao/adequacao/norma_interna_cft_adequacao.pdf.

119 É incompatível e inadequada a proposição, inclusive em caráter autorizativo, que, conflitando 
com as normas da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilida-
de Fiscal –, deixe de apresentar a estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro, bem 
como a respectiva compensação.

120 Art. 88 da LDO de 2012. As proposições legislativas, sob a forma de projetos de lei, decretos 
legislativos ou medidas provisórias, e respectivas emendas que, direta ou indiretamente, im-
portem ou autorizem diminuição de receita ou aumento de despesa da União, deverão estar 
acompanhadas de estimativas desses efeitos no exercício em que entrar em vigor e nos dois 
subsequentes, detalhando a memória de cálculo respectiva e correspondente compensação, 
para efeito de adequação orçamentária e financeira e compatibilidade com as disposições 
constitucionais e legais que regem a matéria.

121 A cargo do consultor Eber Zoehler Santa Helena, da Coordenação Técnica.
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vimento Agrário e Fazenda e Desenvolvimento (benefícios financeiros 
em operações de crédito subsidiadas pela União).

No Quadro 2 é apresentado o volume de proposições examinadas, sob a 
modalidade de projetos de lei e decretos legislativos, que foram objeto 
de minutas de parecer de admissibilidade orçamentária e financeiras 
elaboradas pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, de 
2001 até setembro de 2011:

quAdro 2 – AdequAção orçAmentáriA – 
número de propoSiçõeS exAminAdAS 
Conof-CD – 2001 A 2011

Núcleos Nº de proposições

01 – Coordenação Técnica 505

02 – Desenv. Urbano 130

03 – Poderes do Estado 455

04 – Infraestrutura 139

05 – Recursos Hídricos 228

06 – Educação 523

07 – Previdência 396

08 – Saúde 170

09 – Equilíbrio Fiscal 101

10 – Fazenda e Agricultura 503

11 – Receita 1.400

12 – Controle Externo 94

TOTAL 4.644

Fonte: Conof-CD

A consultoria e o assessoramento se fazem por meio de acompanha-
mento presencial, pela preparação de minutas de relatórios ou emissão 
de notas e estudos técnicos, com a análise da estimativa do custo e da 
adequação de várias proposições em tramitação no Congresso Nacional, 
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em especial das destinadas a gastos com pessoal122, tema este que possui 
extenso reflexo econômico e que enseja recorrentes conflitos sociopo-
líticos. Os trabalhos são remetidos ao gabinete do deputado relator, se 
a conclusão for pela inadequação orçamentária ou financeira, ou à Con-
sultoria Legislativa, para o parecer quanto ao mérito da proposição, se 
a conclusão for pela adequação.

A natureza de legislador negativo, característica dos exames de admis-
sibilidade, atrai encargos políticos para seu titular, mostrando-se mais 
como múnus público do que como prerrogativa parlamentar propria-
mente dita. O limitado grau de discricionariedade no exame de admis-
sibilidade orçamentária das alterações na legislação exige do consultor 
observância estrita das disposições legais e regimentais, restringindo 
as possibilidades de acolhimento de pleitos contrários às disposições 
expressas, facultada a emissão de nota técnica discordante.

A rigidez e o efeito depurador que o exame de admissibilidade orça-
mentária das alterações na legislação, procedido no âmbito da CFT, 
exerce sobre o processo legislativo no Congresso Nacional podem ser 
aquilatados pelo fato de 50% das proposições por ela deliberadas em 
2010 terem sido declaradas inadequadas, inferior aos 52% de inadequa-
ção em 2009. Observe-se que somente 16% das proposições foram con-
sideradas adequadas em 2010, ou 18% em 2009, sendo o restante decla-
rado como não tendo implicação no aumento da despesa ou diminuição 
da receita pública.123

Para o bom desenvolvimento de se seu trabalho, o consultor deve pos-
suir conhecimento detalhado das normas que regulam a área discipli-
nada pela proposição, bem assim do conteúdo do PPA, da LDO e da LOA 
atinente aos órgãos envolvidos. A análise dos dispositivos que acar-
retam diminuição da receita ou aumento do gasto deve ser feita com 
cuidado, tendo em vista que nem sempre os respectivos impactos são 
evidentes ou explícitos. Quando identificado dispositivo da proposição 

122 Disponível em: http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/orcamen-
touniao/adequacao.

123 Disponível em: http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-per-
manentes/cft/documentos/relatorios-de-atividades.
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que gere impacto orçamentário-financeiro, duas soluções se apresen-
tam, depois de devidamente estimado e quantificado: a compensação 
da renúncia ou do gasto, ou a supressão do dispositivo. 

Em regra, as proposições não são acompanhadas da estimativa de seu 
impacto orçamentário-financeiro, por vezes sendo requerida pelo res-
pectivo relator da CFT aos órgãos da União, procedimento previsto na 
LDO. Tem sido verificada a reiterada inobservância dos prazos por esses 
órgãos na resposta a tais solicitações.

Se a estimativa do impacto tem sido difícil de ser obtida, mais árdua 
tem sido a tarefa de compensá-lo124 no Legislativo. A exigência da LRF é 
a de que, caso haja impacto, a compensação seja feita no próprio texto 
legal. O Poder Executivo, nos projetos de sua iniciativa, o faz de uma 
forma vaga, que não atende plenamente à LRF. Simplesmente indica 
genericamente que o impacto será compensado por meio do cresci-
mento da arrecadação ou contingenciamento. Paralelamente, aponta, 
sem demonstrar, a existência de uma suposta margem de expansão de 
despesas obrigatórias de caráter continuado. A adoção do mesmo ex-
pediente no Legislativo levaria à aprovação de praticamente todos os 
projetos de renúncia de receita ou que aumentam a despesa. 

O campo das finanças públicas tem peculiaridades. A dinâmica da eco-
nomia (PIB, inflação, etc.) provoca, em todo exercício, variações na ar-
recadação, criando oportunidades à expansão do gasto, ainda que li-
mitadas. A ação fiscal planejada deve projetar essa variação, descontar 
o impacto dos encargos já assumidos e, tendo em vista os resultados 
fiscais programados, verificar se existe margem para novas renúncias 
ou novos aumentos de despesa.

O processo decisório adequado deveria propiciar que o planejamento e 
a definição acerca do uso de eventuais margens tivessem maior parti-
cipação do Legislativo. Entretanto, na sua estratégia política, durante o 
exercício financeiro, o Executivo antecipa-se na apropriação integral 
de eventuais novos recursos nos projetos de sua iniciativa, deixando o 

124 A compensação do impacto deve se dar pela redução permanente da despesa ou pelo au-
mento da receita.
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Legislativo sempre um passo atrás na tarefa de identificar recursos e 
tornar viáveis proposições próprias. 

Para a melhor disciplina do tema, tem sido proposta a criação e quanti-
ficação de reserva na lei orçamentária que viabilize a atuação do Legis-
lativo, sem comprometer o regime da responsabilidade fiscal. A reserva 
hábil à compensação de proposições que afetem o equilíbrio fiscal seria 
quantificada na lei orçamentária anual, permitindo compatibilizar a ne-
cessidade desse equilíbrio com nossa cultura político-legislativa de gas-
tos. A reserva tornaria compatíveis, dentro de determinado montante, 
proposições originárias de todos os poderes, medida essa transparente, 
realista, equânime e coerente com o regime da responsabilidade fiscal. 

As tentativas de normatizar o tema nas LDOs têm sido sistematica-
mente vetadas pelo Poder Executivo. A situação chegará a um impasse, 
acredita-se. 

Percebe-se, assim, que existe ainda um longo caminho a ser percorrido 
no sentido de aperfeiçoamento do processo de controle das renúncias 
e do gasto legislado capaz de equacionar os seguintes propósitos: a) 
isonomia e igualdade de oportunidade entre os poderes na viabiliza-
ção dessas proposições; b) harmonização e funcionalidade dos proce-
dimentos regimentais relativos à adequação orçamentária e financeira 
na CFT, CMO, demais comissões e Plenário.

A resistência à formulação de políticas públicas pelo Congresso Na-
cional pode ser aquilatada pelo veto integral ao PL no 932, de 2007. A 
proposição concedia gratificação natalina aos “soldados da borracha”, 
seringueiros que extraíram látex na Segunda Guerra Mundial, e teve 
sua compatibilidade e adequação orçamentária e financeira reconhe-
cida pela CFT em reunião de 6/4/2010, com a indicação dos recursos125. 
Ainda assim, garantidas as fontes de recursos para os exercícios de 2010 

125 A despesa foi incluída no Anexo IV. 12 – Demonstrativo da Margem de Expansão das Despe-
sas Obrigatórias de Caráter Continuado da LDO de 2010 – pelo montante de seu impacto or-
çamentário estimado pelo Ministério da Previdência Social de R$ 10 milhões. Posteriormente, 
o valor do impacto foi incluído na LOA/2010 em programação já destinada a benefícios do 
Fundo do Regime Geral da Previdência Social (33904 - 09.271.0083.0134.0001 – Pagamento 
de Pensões - Área Urbana (Nacional).
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e 2011, o Poder Executivo vetou a proposição, sob a justificativa de não 
observar o art. 14 da LRF, que disciplina renúncia de receitas. Todavia, 
a proposição vetada dispõe sobre benefícios previdenciários, tratados 
no art. 24 da LRF126. 

A supressão do impacto orçamentário-financeiro da proposição por 
meio de emenda de adequação (art. 145, § 1o, do RICD)127 tem sido ado-
tada em inúmeras oportunidades, com a supressão do dispositivo ge-
rador da despesa pública, restando o caráter estritamente normativo 
da proposição. No sentido de orientar os senhores parlamentares, têm 
sido publicadas anualmente notas técnicas sobre como compatibilizar 
e adequar orçamentariamente uma proposição legislativa128.

Acompanhamento da execução – Relatórios fiscais 

Na rotina da Comissão Mista, continuou-se a dar menor destaque ao 
exercício do acompanhamento e da fiscalização da execução orçamen-
tária, embora essa finalidade da CMO constasse destacadamente da 
Resolução-CN no 2, de 1995. 

A dificuldade de a CMO dedicar parte de seus esforços ao acompanha-
mento e à fiscalização da execução orçamentária seria afastada com o 
tempo, como será historiado adiante. 

A Consultoria conseguia produzir, ainda que de forma limitada, com 
base no relatório bimestral previsto no art. 165, § 3o, da Constituição, 
notas técnicas ou estudos a respeito da execução orçamentária, que ga-
nharam maior significado a partir de 1995.

Em 1998, a Consultoria, antes da existência do conjunto dos demons-
trativos e relatórios previstos na LRF, passou a editar uma sinopse da 
referida execução e comentários a seu respeito, baseada nos dados 

126 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Msg/Vet/VET-6.htm. 
127 Art. 145. Em apreciação preliminar, o Plenário deliberará sobre a proposição somente quanto 

à sua constitucionalidade e juridicidade ou adequação financeira e orçamentária. 
§ 1º Havendo emenda saneadora da inconstitucionalidade ou injuridicidade e da inadequação 
ou incompatibilidade financeira ou orçamentária, a votação far-se-á primeiro sobre ela. 

128 Disponível em: http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/orcamen-
touniao/estudos/2011/nt04.pdf.
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publicados no Diário Oficial ou disponíveis na internet produzidos pela 
Fazenda, pelo Planejamento e suas secretarias. A sinopse trazia com-
parativos da arrecadação federal, dados sobre a evolução das despesas, 
agregadas por natureza ou programas de governo, e outras informa-
ções pertinentes.

O sistema de metas previsto na LRF entregou aos parlamentares novas 
e mais amplas responsabilidades no controle dos resultados das contas 
públicas, com a correção de eventuais desequilíbrios fiscais. 

A política fiscal passa a ser definida no Anexo de Metas Fiscais da LDO 
de cada exercício. A elaboração e execução das leis orçamentárias de-
vem obedecer aos parâmetros estabelecidos na LDO. Da mesma forma, a 
programação orçamentária e financeira deve observar as metas fiscais 
fixadas na LDO. 

A vigência da LRF e de seus institutos aumenta a necessidade de estu-
dos e análises por parte dos órgãos de consultoria e assessoramento 
institucional, especialmente no que tange à definição de metodologias 
de estimativa de receita e dos grandes grupos de despesa. As metas fis-
cais fixadas na LDO abriram espaço para a discussão política das finan-
ças públicas e do equilíbrio entre receita e despesa, passando a exigir 
dos consultores maior pesquisa e aprofundamento, o que requer gran-
de quantidade de informações. 

O relatório de cumprimento de metas é encaminhado à CMO, para sua 
apreciação. Uma gama variada de documentos passou a ser produzida 
a partir da contabilidade pública – e em sua maior parte a cargo do Te-
souro Nacional –, com o propósito de permitir ao Congresso o acompa-
nhamento e a fiscalização da execução orçamentária e financeira e da 
gestão fiscal, para ser examinada e relatada no âmbito da CMO. Eventos 
específicos de prestação de contas a comissões do Congresso por auto-
ridades da área econômica, incluindo o Banco Central do Brasil, se in-
corporaram ao programa de trabalho da CMO, demandando o respaldo 
técnico adicional. 

Merece registro o fato de que o acompanhamento e a fiscalização orça-
mentária e financeira preparam os parlamentares e seus assessores para 
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a elaboração dos orçamentos dos exercícios seguintes, pois permitem aos 
interessados identificar, por exemplo, os erros na previsão das receitas, 
insuficiências nas dotações, necessidades recorrentes de suplementação 
e execução inferior aos créditos autorizados, além da importância relati-
va de despesas obrigatórias e da vinculação dos recursos. 

O exame regular dos diversos relatórios e demonstrativos exigidos 
pela LRF e o acompanhamento, pela Consultoria, dos boletins da Fa-
zenda, do Planejamento e do Banco Central têm propiciado, quando há 
fatos marcantes – e as circunstâncias recomendam –, a elaboração de 
estudos e notas técnicas da informação contida nos documentos, com 
antecedência em relação às audiências públicas ou à apresentação, na 
CMO, dos relatórios correspondentes, com o intuito de disponibilizar 
tempestivamente subsídios para a análise crítica do estado das finanças 
federais e da gestão fiscal. 

A necessidade de elaboração de notas técnicas pelas consultorias con-
tendo, entre outros aspectos, o exame geral das finanças públicas, para 
subsídio à análise dos projetos de LOA, LDO e PPA, além dos decretos 
de contingenciamento, acabou se institucionalizando com a edição da 
Resolução-CN no 1, de 2006 (art. 154, § 2o).

orgAnizAção doS trABAlhoS dA ConSultoriA 

No âmbito dos trabalhos internos da Consultoria, foi crescente a de-
manda pela realização de estudos e análises acerca de temas gerais não 
abrangidos pela competência tradicional dos núcleos temáticos. Depois 
do primeiro concurso público, em 1990, foram admitidos, em 2001 e 2003, 
novos consultores129 relativos ao segundo concurso, realizado em 1998. 

Já desde a Resolução-CN no 2, de 1995, a tendência de aumento de ativi-
dades decisórias articuladas em torno da relatoria-geral tornava mais 

129 Cláudio Riyudi Tanno, Flávio Leitão Tavares, Francisco Lúcio P. Filho, Sidney José de Souza 
Júnior, Leonardo J. Rolim, Mauro Antônio Orrego Costa e Silva e Evandro Lopes Costa. Em 
2003, o número de funções foi ampliado, sendo admitidos: Maria Emília M. Pureza, Márcia 
Rodrigues Moura, Ricardo Alberto Volpe, Marcos Rogério Rocha Mendlovitz, Romiro Ribeiro, 
Sérgio Tadao Sambosuke, Túlio Cambraia e Wagner Primo Figueiredo.
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clara a superação da divisão de trabalho baseada unicamente no para-
lelismo dos núcleos temáticos com as áreas setoriais. A necessidade foi 
suprida, primeiramente, pelo reforço do número de consultores da Co-
ordenação Técnica. Paralelamente, novos núcleos foram criados para 
absorver atividades gerais.

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados (art. 275) trata da exis-
tência de um sistema de consultoria e assessoramento, sem fazer distin-
ções entre as expressões utilizadas. O inciso IV do art. 262 do mesmo 
Regimento prevê a existência de assessoramento institucional, de cará-
ter técnico-legislativo, atendendo à Mesa, às comissões, aos deputados 
e à administração da Casa, fixando a obrigatoriedade da realização de 
concurso público para provimento desses cargos.

Costuma-se distinguir, dependendo do contexto, as expressões “con-
sultoria” e “assessoramento”. A função assessoramento representa a ta-
refa tradicional de apoio às demandas de comissões e parlamentares, 
em especial quando investidos no cargo de relatores.

Nesse caso, o consultor-assessor designado atua aconselhando ou ela-
borando minutas de proposição, cuja autoria sempre será do assisti-
do. O profissional não defende posição própria, mas elabora minutas e 
advoga argumentos que auxiliam e apoiam o alcance dos objetivos do 
interessado. Nesse desiderato, deve zelar para que não se infrinjam as 
normas constitucionais, legais e regimentais. O trabalho de assessora-
mento propriamente dito é tipicamente passivo, reagindo à sazonalida-
de das demandas da agenda político-decisória. Ressaltem-se, ao lado do 
conhecimento técnico, as qualidades da presteza, dedicação, confiança 
e discrição. As informações pessoalmente confiadas ao assessor encon-
tram-se revestidas da proteção do sigilo profissional e do anonimato. A 
propriedade intelectual dos trabalhos é do solicitante. 

Diferente é a função de consultoria, situação em que o consultor pode 
expressar seu próprio ponto de vista acerca de determinado tema de 
cunho técnico na sua área de atuação. O profissional atua em nome pró-
prio e detém a propriedade intelectual pela autoria de estudos ou notas 
técnicas produzidos e colocados à disposição para consulta pública. 
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Os trabalhos devem ser caracterizados pelo caráter técnico e apartidá-
rio, mostrando, sempre que possível, o conjunto de alternativas. Entre 
as qualidades de uma boa consultoria, inclui-se a competência em ana-
lisar com profundidade temas e elaborar previsões, responder e até se 
antecipar às questões que se encontram na ordem do dia da agenda 
legislativa. Esse propósito exige da organização acompanhamento da 
agenda legislativa, esforço proativo, planejamento, treinamento, moti-
vação, iniciativa e inovação. 

A natureza dual dos trabalhos da Consultoria, que incluem assessora-
mento e consultoria propriamente dita, cria um desafio quanto à defi-
nição da estrutura organizacional mais adequada às suas funções. 

No caso de assessoramento, a organização das atividades envolve, em 
suma, a designação e distribuição das solicitações de trabalho entre 
profissionais de determinada área temática, os quais atuam de for-
ma praticamente autônoma e igual, sem necessidade de hierarquiza-
ção. Trata-se de uma estrutura simples e flexível, capaz de atender ao 
mesmo tempo vários solicitantes, com diferentes tipos de demanda. 
Eventuais sobreposições de trabalho são resolvidas de acordo com a 
prioridade definida pelo diretor da Consultoria. Mantém-se, assim, a 
autonomia e a abertura externa do núcleo temático. 

A resposta dessa forma de organização costuma ser bastante adequada, 
porque as responsabilidades são definidas pelo diretor, o único que de-
tém o poder hierárquico disciplinar. 

Em geral, essa forma de organização não requer maior energia geren-
cial, uma vez que o cronograma da agenda política das comissões e dos 
parlamentares, por si só, dá o ritmo e promove a agilidade da resposta. 

De forma distinta, os trabalhos de consultoria sugerem a necessidade de 
estruturas calcadas em planejamento antecipado, esforço conjunto de 
vários consultores, o que envolve processos e lideranças motivadoras 
capazes de fazer com que uma equipe atinja os resultados pretendidos. 
A estrutura deve viabilizar a realização de um trabalho que expresse a 
opinião conjunta da Consultoria ou de seus núcleos temáticos. 
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Ao nível da Conof-CD, a forma encontrada para conciliar a existência 
no órgão de tarefas típicas de assessoramento e de consultoria foi a 
criação de instâncias de coordenação matricial, modelo que resultou da 
experiência e que combina a atividade e a autonomia dos consultores 
(ou dos núcleos temáticos) com o desempenho de funções sob o coman-
do de um ou mais coordenadores técnicos. Vale salientar que não existe 
hierarquia tradicional entre o coordenador técnico e os demais consul-
tores, sendo que eventuais problemas funcionais devem ser resolvidos 
pelo diretor. No âmbito da administração pública em geral, as organi-
zações adotam a estrutura hierárquica tradicional, em que o diretor 
conta com chefes de divisão ou departamento, todos com competências 
definidas no organograma, havendo uma relação de subordinação dis-
ciplinar entre chefias e subordinados.

Os coordenadores são escolhidos, em cada exercício, para atividades 
que exigem o envolvimento de todos os núcleos e consultores, a exem-
plo do assessoramento ao relator-geral da lei orçamentária. Ainda que 
atuem em nome do diretor, a relação de colaboração é fundamental. 

Atualmente, a Conof-CD é constituída pela Diretoria e Gabinete, Serviço 
de Administração, Acervo e Setor de Informática, além do corpo de 39 
consultores e 11 assistentes das áreas temáticas.

Os atuais consultores estão distribuídos nas seguintes atividades ou nú-
cleos temáticos: 1) Coordenação Técnica130; 2) Poderes de Estado, Justiça 
e Representação; 3) Defesa; 4) Desenvolvimento Urbano; 5) Transporte, 
Minas e Energia e Comunicações; 6) Integração Nacional e Meio Am-
biente; 7) Educação, Cultura, C&T e Desporto; 8) Previdência, Trabalho 
e Assistência Social; 9) Saúde; 10) Econômico-Fiscal; 11) Receita Orça-

130 Dentre as tarefas da coordenação, destacam-se, pela sua complexidade e quantidade de pro-
cedimentos, aquelas relacionadas ao fechamento da lei orçamentária. Os coordenadores téc-
nicos designados e responsáveis por essa tarefa, no âmbito da Câmara dos Deputados, desde 
1993, foram os seguintes: PLOA de 1993 a 1995 – Osvaldo M. Sanches; PLOA de 1996 – Edson 
M. Tubaki; PLOA de 1997 a 2003 – Eber Zoehler S. Helena; PLOA de 2004 e 2005 – Cláudio R. 
Tanno; PLOA de 2006 – Romiro Ribeiro; PLOA de 2007 – Ricardo A. Volpe; PLOA de 2008 – Sal-
vador R. B. Júnior; PLOA de 2009 – Fidelis A. Fantin Jr.; PLOA de 2010 – Wellington P. de Araújo; 
PLOA de 2011 – Eugênio Greggianin; e PLOA de 2012 – Ricardo A. Volpe. Além desses, outros 
consultores, em diferentes períodos, auxiliaram ou substituíram aqueles designados.
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mentária; 12) Agricultura e Desenvolvimento Agrário; 13) Fazenda, De-
senvolvimento e Turismo; 14) Execução; e, 15) Fiscalização e Controle. 

Os núcleos temáticos, durante o exercício, prestam todo assessoramento 
relativo aos assuntos da área, inclusive créditos adicionais. Durante a ela-
boração do orçamento, além de atenderem às demandas de orientação 
quanto à elaboração das emendas, os núcleos viabilizam a elaboração 
dos respectivos relatórios. O quadro seguinte ilustra a distribuição de 
emendas coletivas e individuais aprovadas por relatoria setorial. 

quAdro 3 – projeto de lei orçAmentáriA pArA 2011 
– número de emendAS por áreA temátiCA

Relatoria Setorial Coletiva Individual Total

Agricultura e Desenvolvimento 
Agrário 

38 731 769

Educação, Cultura, Ciência 
e Tecnologia e Esporte 

120 2.206 2.326

Fazenda, Desenvolvimento e Turismo 76 1.297 1.373

Infraestrutura 86 18 104

Integração Nacional e Meio Ambiente 66 446 512

Justiça e Defesa 41 486 527

Planejamento e 
Desenvolvimento Urbano 

76 1.223 1.299

Poderes de Estado e Representação 36 456 492

Saúde 62 1858 1.920

Trabalho, Previdência e 
Assistência Social 

8 471 479

SOMA 610 9.193 9.803

Fonte: Selor-CMO; Elab. Conof-CD

Do ponto de vista da relação da Consultoria com o meio externo, dis-
cute-se a autonomia e independência dos trabalhos de consultoria pro-
priamente dita, quando a Consultoria ou o consultor é designado para 
realizar estudo ou nota técnica acerca de determinado tema. 
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No passado, já ocorreram episódios de conflito, por motivações políti-
cas, entre o conteúdo de notas técnicas e o interesse de parlamentares. 
Com o passar do tempo, a questão encontra-se sedimentada da seguin-
te forma: 

a. A edição de estudos e notas técnicas é de responsabilidade dos sig-
natários (consultores, núcleos temáticos ou diretor, conforme o 
tema131), com autonomia técnica e funcional. Sempre é feita a res-
salva de que não expressam, necessariamente, a opinião da CMO ou 
de seus membros; 

b. Diferente é o caso de trabalhos de assessoramento propriamente 
dito, em que o autor da proposição é parlamentar ou relator; o papel 
do consultor assessor, neste caso, é elaborar minutas de relatórios ou 
proposições que atendam ao objeto pretendido pelo autor, respeita-
das as normas de admissibilidade constitucional, legal e regimental132. 

Na verdade, nem toda assessoria prestada à elaboração e apreciação de 
leis que tramitam nas dependências do Poder Legislativo provém das 
consultorias. O que existe é um conjunto de fontes de assessoramento 
que inclui: Secretaria-Geral da Mesa, secretarias das comissões, Conse-
lho de Altos Estudos, assessorias de lideranças. Temos ainda, além de 
outras modalidades, os assessores parlamentares e aqueles designados 
para representar o interesse de órgãos e instituições públicas ou priva-
das no acompanhamento de matérias específicas. Essas instâncias, não 
raras vezes, concorrem entre si. 

As consultorias de orçamento mantêm relacionamento colaborativo 
com os assessores técnicos das lideranças dos partidos políticos das 
Casas do Congresso Nacional, atendendo a solicitações de trabalho e 
discutindo alternativas na solução dos frequentes impasses. 

131 As notas técnicas conjuntas relativas ao PLOA, PLDO e PPA são assinadas pelos diretores das 
consultorias. Temos também as notas técnicas relativas à adequação orçamentária e financeira.

132 Na hipótese de o autor solicitar trabalho que conflite com as normas existentes, mesmo de-
pois de alertado sobre o fato, é facultado ao consultor elaborar nota técnica para fins de re-
gistro das razões de sua discordância, enviando cópia ao parlamentar, com protocolo, e outra 
ao diretor da consultoria. Esse procedimento visa a resguardar os servidores no caso de, no 
futuro, ser responsabilizado pela elaboração da proposição.
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Também é comum a realização de reuniões com assessores técnicos do 
Poder Executivo, para a troca de base de dados e informações ou apro-
fundamento de análise de viabilidade de determinada proposição. A 
Secretaria de Orçamento e Finanças (SOF), órgão do Executivo encarre-
gado da elaboração das propostas da LDO e da LOA, acompanha as dis-
cussões no Legislativo acerca das mudanças nas respectivas propostas. 
Reuniões amplas entre os órgãos técnicos de ambos os poderes são re-
alizadas após o envio das leis do ciclo orçamentário, com o objetivo de 
sanar dúvidas e obter informações mais detalhadas do orçamento. As 
pressões pelo aumento de gastos e as dificuldades de atendimento ve-
rificadas na elaboração da proposta pelo Executivo tendem a se repetir 
no Legislativo, o que mostra a importância desse diálogo. 

Os encontros com técnicos da Secretaria da Receita Federal, no que 
tange à estimativa da receita, são úteis para esclarecer metodologias 
e premissas quando da apreciação do relatório da receita na CMO. E, 
durante o exercício financeiro, para verificar os níveis de arrecadação 
e sua influência nos contingenciamentos. A troca de informações com 
a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) serve para esclarecer, especial-
mente, o contingenciamento financeiro e o cumprimento das metas 
fiscais fixadas.

As consultorias institucionais e permanentes exercem, ou podem exer-
cer, um papel nobre no sentido de apoiar a definição, a implementa-
ção e a avaliação de políticas públicas, além da criação de processos ou 
mecanismos que venham a aperfeiçoar e valorizar a instituição peran-
te a sociedade. As comissões temáticas, órgãos colegiados legislativos 
encarregados, de forma precípua, da análise especializada da matéria 
antes da apreciação do Plenário da Câmara, representam o espaço por 
excelência de trabalho dos consultores. 

Diferentemente dos assessores parlamentares, cujo assessoramento se 
dá em caráter pessoal, o papel dos órgãos de consultoria e assessoramen-
to institucional é peculiar, na medida em que se coloca à disposição de 
todos os parlamentares, independentemente de partido político; é um 
fator de igualdade de condições e oportunidades no embate democrático.
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O assessoramento do quadro funcional das consultorias reveste-se de 
caráter sigiloso até a conclusão dos trabalhos, cabendo sua divulgação 
tão somente ao solicitante. A cultura organizacional requer uma postura 
politicamente neutra, devendo o vínculo entre o assessor e o parlamen-
tar basear-se numa relação de confiança profissional. De maneira mais 
específica, as normas éticas básicas que orientam o comportamento dos 
consultores e assistentes da Conof-CD no seu relacionamento com os 
parlamentares e órgãos que demandam os seus serviços, complemen-
tarmente àquelas estabelecidas pelo Código de Ética dos Servidores Pú-
blicos, pelos regulamentos e pela Diretoria Legislativa, são: 

a. representar, com postura profissional, a sua área de especialização, 
na prestação de consultoria e assessoramento;

b. atender a todas as consultas e pedidos de informação, relacionados 
com a atividade da Consultoria, com o máximo de presteza;

c. elaborar o trabalho de modo a viabilizar o atendimento às demandas 
do parlamentar, alertando-o, oralmente ou através de nota técnica, 
sobre eventuais restrições constitucionais, legais e/ou regimentais 
do pedido; 

d. acompanhar o processamento de emendas e verificar, ao final, se o 
produto resultante de sua consolidação se acha rigorosamente de 
acordo com as decisões tomadas pela relatoria e/ou órgãos envolvi-
dos no processo; e 

e. encaminhar a versão final do trabalho diretamente ao solicitante.

queStõeS AtuAiS - novoS deSAfioS 

A história mostra que o poder financeiro está associado ao poder po-
lítico e que o exercício uno e concentrado no Executivo das prerroga-
tivas na matéria orçamentária não é compatível com a democracia e 
a natureza plural da sociedade. O orçamento não pode ser uma lei de 
acesso privilegiado. 

As normas internas que regulam o processo de apreciação do orçamen-
to devem ter potencial para promover a justiça orçamentária, em um 
ambiente de livre embate, transparência e intensa participação. O Po-
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der Legislativo deve estar preparado para lidar com processos decisó-
rios complexos, que permitam o debate mais amplo da peça orçamentá-
ria. As audiências públicas para o debate das leis do ciclo orçamentário, 
inclusive regionais, têm importante papel nesse sentido133. 

Os momentos políticos favoráveis abrem espaço para uma atuação 
mais proativa das consultorias, identificando e divulgando análises e 
alternativas acerca de mecanismos ou fatores que possam enfraquecer 
ou fortalecer o papel do Legislativo. 

Nesses 23 anos da Constituição de 1988, muito se avançou, com des-
taque para o grau de participação e transparência na elaboração e 
acompanhamento da execução do orçamento. Vale destacar o papel da 
imprensa no desenvolvimento do processo orçamentário, na medida 
em que promove denúncias, divulga informações, dá voz às diferentes 
opiniões e ajuda na fiscalização dos recursos públicos.

No campo da fiscalização orçamentária, o processo de controle de obras 
e serviços com indícios de irregularidade é o melhor exemplo do apri-
moramento na atuação conjunta do Congresso Nacional e TCU. 

O Poder Legislativo, no entanto, tem ainda um grande caminho a per-
correr no exercício de suas prerrogativas na matéria orçamentária. Fal-
ta avançar, pelo menos, nos seguintes pontos:

a. a busca do orçamento realista com a superação dos atuais entraves, 
destacando-se o aprimoramento das metodologias de estimativa de 
receitas e despesas obrigatórias; 

b. o aperfeiçoamento das disposições relativas ao controle do gasto le-
gislado – exame de adequação orçamentária e financeira – que per-
mitam a formulação de políticas públicas no Legislativo; 

c. o estabelecimento de critérios para a formulação e liberação das 
emendas individuais, combatendo-se seu uso político como instru-
mento de barganha do Executivo; 

d. a continuidade dos esforços que propiciem o aprofundamento do 
debate das despesas financeiras e da relação Tesouro-Bacen; e

133 O parecer preliminar ao PLOA para 2012, do relator-geral, deputado Arlindo Chinaglia, apro-
vado pela CMO, previu as emendas de iniciativa popular, que representam uma nova forma 
de democracia participativa no âmbito do processo orçamentário da União.
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e. a edição de lei complementar sobre finanças públicas, em cumpri-
mento ao § 9o do art. 165 da CF.

Não existem soluções acabadas quanto ao modelo ideal de estrutura 
organizacional para a Conof-CD. A atual estrutura do órgão combina 
núcleos temáticos com funções matriciais a cargo dos coordenadores 
técnicos. A necessidade de coordenações técnicas decorre da amplitude 
e complexidade do processo legislativo orçamentário. 

Nas discussões atuais acerca de propostas de aperfeiçoamento organi-
zacional da Consultoria, várias questões afloram. 

Do ponto de vista de sua inserção no organograma da Casa, alguns de-
fendem que as consultorias deveriam estar ligadas diretamente à Mesa 
Diretora, como já foi no passado134, e como é o caso das atuais consul-
torias do Senado Federal. A configuração proposta aproxima a atuação 
desses órgãos da agenda e estratégias político-legislativas da institui-
ção. O organograma atual, sob um órgão com características burocrá-
ticas e administrativas, dificulta o desenvolvimento das atividades de 
consultoria e a harmonização de seus esforços com as prioridades po-
líticas da Casa. 

No que tange à divisão interna de trabalho, o elevado número de nú-
cleos temáticos limita a atuação profissional dos consultores, bem 
como a coordenação e a distribuição das tarefas de forma equilibrada. 
Nem sempre se consegue prover substitutos no caso de ausência ou 
falta do profissional. Por outro lado, aumenta a cada ano o número de 
consultores voltados à coordenação-geral, que, além das funções de as-
sessoramento ao relator-geral da LOA, PPA e LDO, exercem o controle 
dos processos relativos à legislação e adequação orçamentária. Alguns 
defendem a revisão do modelo, com a formação de núcleos temáticos 
maiores e com atribuições mais amplas, reduzindo assim a necessidade 
de alocar consultores nas tarefas de coordenação-geral. 

Uma proposta feita no passado foi a de fazer da Consultoria um órgão 
técnico de apoio exclusivo à CMO, com diretor subordinado ao respec-

134 Art. 9º da Resolução nº 67, de 1962.
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tivo presidente. Essa configuração hoje não é mais cogitada, tendo em 
vista uma série de limitações e inconveniências do ponto de vista téc-
nico, administrativo e político.

Outra ideia surgida nas discussões internas é a da unificação das con-
sultorias de Orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
com a criação de uma agência orçamentária nos moldes do Congres-
sional Budget Office (CBO), do Congresso dos EUA, cujo diretor tem 
mandato fixo. A proposta reforçaria as características da Consultoria 
como instituição autônoma voltada à elaboração de estimativas e estu-
dos. O estabelecimento de mandato fixo para diretor cria condições de 
maior estabilidade e desenvolvimento organizacional. Apesar de seus 
méritos, tal configuração esbarra no fato de que existem atribuições 
das consultorias que, a priori, não poderiam ser migradas para o novo 
órgão. Isso significa que, ao invés de duas, poderíamos ter até três ins-
tâncias de assessoramento institucional na matéria135. Do todo, conclui-
se pela existência de várias alternativas quanto ao modelo ideal de es-
trutura funcional e organizacional para órgãos de apoio e consultoria 
no âmbito parlamentar.

A evolução do assessoramento acompanha o papel desempenhado pelo 
Parlamento no contexto político e o próprio processo legislativo-orça-
mentário. A relevância da existência de entes de apoio técnico justifica-
se pela necessidade de assegurar-se o pleno exercício das competências 
constitucionais do Legislativo. 

Ressalta-se, neste texto, o importante papel das consultorias institu-
cionais em oferecer alternativas voltadas à valorização e aperfeiçoa-
mento do processo decisório legislativo. Além da formulação de mo-
delos, procedimentos e normas de tramitação, a institucionalização e a 
permanência das consultorias cumprem a função de gerar, divulgar e 
transmitir experiência e conhecimento ao longo do tempo.

135 Mesmo nos EUA, as comissões orçamentárias da Câmara e do Senado mantêm suas assessorias 
próprias. O CBO atua como órgão de consultoria propriamente dito – elabora e publica estima-
tivas dos custos da legislação, análises da conjuntura econômica e fiscal e estudos de políticas 
públicas. O assessoramento político e estratégico dos relatores se dá no âmbito das comissões.



196 40 anos de Consultoria Legislativa ∙ Consultores Legislativos e Consultores de Orçamento

referênCiAS

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional 
positivo. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2009.

HORTA, Anderson Braga. Um quarto de século de 
assessoramento. Caderno Aslegis, Brasília, n. 2, p. 9-12, 1997.

GREGGIANIN, Eugênio. O processo orçamentário no Poder Legislativo e o 
assessoramento técnico-institucional. Disponível em: http://www.aslegis.org.
br/images/stories/Estudos/2005/Artigo190.pdf. Acesso em: 23 set. 2011.

SANCHES, Osvaldo Maldonado. O processo orçamentário federal: 
problemas, causas e indicativos de soluções. RAP: Revista da 
Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 29, n. 3, p. 122-157, 1995.

SANTA HELENA, Eber Zoehler. Competência parlamentar para  
geração e controle de despesas obrigatórias de caráter continuado e  
de gastos tributários. Brasília: Ed. Câmara, 2009. 
(Série Temas de Interesse do Legislativo).

________. Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças: V.b – 
Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira. IN: BACKES, Ana 
Luiza; AZEVEDO, Débora Bithiah de; ARAÚJO, José Cordeiro de (org.). 
Audiências públicas na Assembleia Nacional Constituinte: a sociedade na 
tribuna. Brasília: Câmara dos Deputados, Ed. Câmara, 2009. 653 p. (Série 
coleções especiais. Obras comemorativas; n. 3). Disponível em: http://
bd.camara.gov.br/bd/ 
handle/bdcamara/1882. Acesso em: 16 nov. 2011. 



197

SoBre oS AutoreS

Anderson BrAgA HortA aposentou-se pela Câmara dos Deputados em 
1997 no exercício do cargo de diretor legislativo. Formou-se em Direito 
em 1959 no Rio de Janeiro pela Universidade do Brasil. Foi professor, 
jornalista e escritor, e, na Câmara, além de assumir cargos de datiló-
grafo e redator, participou do grupo inicial da Assessoria Parlamentar 
que, ao lado da Assessoria Técnica, deu origem à Assessoria Legislativa.

Antônio neuBer riBAs aposentou-se pela Câmara dos Deputados no 
exercício do cargo de diretor legislativo, que ocupou de 1981 a 1988. 
Formou-se em Direito e Administração pela Universidade de Brasília 
(UnB). Foi professor em diversas instituições, palestrante nas áreas de 
Direito e Administração e titular de cargos de carreira de técnico de ad-
ministração, técnico legislativo e analista legislativo. Foi, ainda, asses-
sor legislativo, diretor do Departamento de Administração e consultor.

Célio de souzA aposentou-se pela Câmara dos Deputados no exercício 
do cargo de diretor legislativo, que ocupou de 1991 a 1994. Advogado, 
formou-se em Direito em 1972 pelo ICS da AEUDF, atual UDF – Centro 
Universitário, e possui pós-graduação em Direito e Estado pela Univer-
sidade de Brasília (UnB). É consultor jurídico-educacional do Centro 
Universitário do Distrito Federal e sócio de empresa de consultoria e 
assessoramento legislativo e educacional.



198 40 anos de Consultoria Legislativa ∙ Consultores Legislativos e Consultores de Orçamento

eBer zoeHler sAntA HelenA é consultor de Orçamento e Fiscalização 
Financeira da Câmara dos Deputados, mestre em Direito e Políticas 
Públicas (Uniceub), engenheiro florestal (UnB), geógrafo (Uniceub), 
advogado (UnB), foi analista de controle externo (TCU) e engenheiro 
florestal (IBDF). 

eugênio greggiAnin foi diretor da Consultoria de Orçamento e Fiscali-
zação da Câmara dos Deputados no período de maio de 1995 a outubro 
de 2005. É especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental 
(MPOG), engenheiro (UFRGS) e advogado (UNB), integrou a carreira de 
fiscal de tributos estaduais (RS). 

Flávio FreitAs FAriA, consultor legislativo da Câmara dos Deputados 
desde 1991, foi diretor da Consultoria Legislativa de 1994 a 2000. For-
mou-se em engenharia mecânica pelo Instituto Tecnológico de Aero-
náutica (ITA), possui mestrado em Administração de Empresas pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e foi professor assistente 
no ITA. Na Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência 
da República (SEPLAN-PR) exerceu os cargos de secretário-geral adjun-
to, secretário executivo do Conselho Interministerial de Salários das 
Empresas Estatais e secretário de Modernização Institucional.

José FernAndo Cosentino tAvAres é consultor de Orçamento e Fisca-
lização Financeira da Câmara dos Deputados. Economista, foi auditor 
fiscal de tributos federais, exerceu o cargo de economista do Fundo 
Monetário Internacional (FMI) e de secretário-geral adjunto do Minis-
tério da Fazenda.

luiz Henrique CAsCelli de Azevedo é consultor legislativo e assumiu a 
diretoria da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados em maio 
de 2011. É graduado em Direito e Filosofia pela Universidade de Brasília 
(UnB), mestre e doutor em Direito pela mesma universidade. É profes-
sor de Direito Constitucional, Processo Legislativo e Filosofia e foi se-
cretário da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação da Câmara 
dos Deputados de 1991 a 1994.



199Sobre os autores

MArCos MAgro nArdon é consultor legislativo desde 1978. Formou-se 
em Publicidade e Propaganda pela Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo e exerceu as funções de diretor adjunto e 
coordenador da área de Redação Parlamentar.

osvAldo MAldonAdo sAnCHes é consultor de Orçamento e Fiscalização 
Financeira da Câmara dos Deputados, advogado, possui mestrado em 
Administração Pública pela FGV/RJ e pela State University of New York 
at Albany. Entre outros, exerceu o cargo de diretor de Orçamento do 
estado do Paraná.

riCArdo José PereirA rodrigues é consultor legislativo da Câmara dos 
Deputados desde 1994. Foi diretor da Consultoria Legislativa entre 2000 
e 2011. Possui mestrado em ciência política pela Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE) e doutorado na mesma área pela State Univer-
sity of New York (SUNY). Foi professor assistente na Universidade Ca-
tólica de Pernambuco e professor visitante na State University of New 
York, Albany.

roMiro riBeiro é consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira da 
Câmara dos Deputados e especialista em Administração Pública e em 
Processo Legislativo. Exerceu cargos de gerente de projeto na Secre-
taria da Administração Federal da Presidência da República e integrou 
a carreira de analista de finanças e controle do Ministério da Fazenda.



Servidores da Consultoria Legislativa e da Consultoria de Orçamento em foto comemorativa 
dos 40 anos do assessoramento institucional da Câmara dos Deputados. 



Constitu
cional Eleitoral Administra

tivo Tributação Finanças públicas Trabalho Polític
a fundiária Economia Agricu

ltura Meio 

ambiente Minerais Energia Transportes Cidades Comunicação Educação Esporte Ciência Tecnologia Segurança Relações 

internacionais Ciência polític
a Redação Previdência Consumidor Planejamento Saúde Orçamento Constitu

cional Eleitoral 

Administra
tivo Tributação Finanças públicas Trabalho Polític

a fundiária Economia Agricu
ltura Meio ambiente Minerais Energia 

Transportes Cidades Comunicação Educação Esporte Ciência Tecnologia Segurança Relações internacionais Ciência polític
a 

Redação Previdência Consumidor Planejamento Saúde Orçamento Constitu
cional Eleitoral Administra

tivo Tributação Finanças 

públicas Trabalho Polític
a fundiária Economia Agricu

ltura Meio ambiente Minerais Energia Transportes Cidades Comunicação 

Educação Esporte Ciência Tecnologia Segurança Relações internacionais Ciência polític
a Redação Previdência Consumidor 

Planejamento Saúde Orçamento Constitu
cional Eleitoral Administra

tivo Tributação Finanças públicas Trabalho Polític
a 

fundiária Economia Agricu
ltura Meio ambiente Minerais Energia Transportes Cidades Comunicação Educação Esporte Ciência 

Tecnologia Segurança Relações internacionais Ciência polític
a Redação Previdência Consumidor Planejamento Saúde Cidades

Constitu
cional Eleitoral Administra

tivo Tributação Finanças públicas Trabalho Polític
a fundiária Economia Agricu

ltura Meio 

ambiente Minerais Energia Transportes Cidades Comunicação Educação Esporte Ciência Tecnologia Segurança Relações 

internacionais Ciência polític
a Redação Previdência Consumidor Planejamento Saúde Orçamento Constitu

cional Eleitoral 

Administra
tivo Tributação Finanças públicas Trabalho Polític

a fundiária Economia Minerais Energia Transportes Cidades 

Comunicação Educação Esporte Ciência Tecnologia Segurança Relações internacionais Ciência polític
a Redação Previdência 

Consumidor Planejamento Saúde Orçamento Constitu
cional Eleitoral Administra

tivo Tributação Finanças públicas Trabalho 

Polític
a fundiária Economia Agricu

ltura Meio ambiente Minerais Energia Transportes Cidades Comunicação Educação Esporte 

Ciência Tecnologia Segurança Relações internacionais Ciência polític
a Redação Previdência Consumidor Planejamento 

Saúde Orçamento Constitu
cional Eleitoral Administra

tivo Tributação Finanças públicas Trabalho Polític
a fundiária Economia 

Agricu
ltura Meio ambiente Minerais Energia Transportes Cidades Comunicação Educação Esporte Ciência Tecnologia 

Segurança Relações internacionais Ciência polític
a Redação Previdência Consumidor Planejamento Saúde Orçamento Saúde

Constitu
cional Eleitoral Administra

tivo Tributação Finanças públicas Trabalho Polític
a fundiária Economia Agricu

ltura Meio 

ambiente Minerais Energia Transportes Cidades Comunicação Educação Esporte Ciência Tecnologia Segurança Relações 

internacionais Ciência polític
a Redação Previdência Consumidor Planejamento Saúde Orçamento Constitu

cional Eleitoral 

Administra
tivo Tributação Finanças públicas Trabalho Polític

a fundiária Economia Agricu
ltura Meio ambiente Minerais Energia 

Transportes Cidades Comunicação Educação Esporte Ciência Tecnologia Segurança Relações internacionais Ciência polític
a 

Redação Previdência Consumidor Planejamento Saúde Orçamento Constitu
cional Eleitoral Administra

tivo Tributação Finanças 

públicas Trabalho Polític
a fundiária Economia Agricu

ltura Meio ambiente Minerais Energia Transportes Cidades Comunicação 

Educação Esporte Ciência Tecnologia Segurança Relações internacionais Ciência polític
a Redação Previdência Consumidor 

Planejamento Saúde Orçamento Constitu
cional Eleitoral Administra

tivo Tributação Finanças públicas Trabalho Polític
a 

fundiária Economia Agricu
ltura Meio ambiente Minerais Energia Transportes Cidades Comunicação Educação Esporte Ciência 

Tecnologia Segurança Relações internacionais Ciência polític
a Redação Previdência Consumidor Planejamento Saúde Esporte

Constitu
cional Eleitoral Administra

tivo 

Tributação Finanças públicas Trabalho

Constitu
cional Eleitoral Administra

tivo Tributação 

Finanças públicas Trabalho Polític
a fundiária 

Agricu
ltura Meio ambiente Minerais Energia 

Transportes Educação Esporte Ciência Tecnologia  

Ciência polític
a Previdência Saúde Orçamento

Câmara dos
Deputados

O
br

as
 C

om
em

or
at

iv
as

 | H
om

en
ag

em

Brasília | 2011

de Consultoria Legislativa
anos40

40 an
os de C

on
su

ltoria l
egislativa ∙ C

onsultores l
egislativos e C

onsultores de o
rçam

ento

Consultores Legislativos e Consultores de Orçamento

Conheça outros títulos da Edições Câmara no portal da Câmara dos Deputados: 

www2.camara.gov.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/edicoes

Este livro foi concebido para comemorar os 40 anos de consultoria e assessora-
mento institucional na Câmara dos Deputados e com isso preservar a memória 
do processo político-administrativo que consolidou a estrutura atual, centrada na 
Consultoria Legislativa e na Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira. 

Os textos de ex-diretores e servidores que compõem a publicação reúnem os fatos 
mais significativos dessas quatro décadas de trabalho, dedicadas à construção de 
um modelo de assessoramento que se mostrou plenamente capaz de atender, com 
eficiência e responsabilidade, às demandas crescentes que recaem sobre o Parla-
mento brasileiro desde a redemocratização e a vigência da nova Constituição.
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