O sistema bicameral sob a perspectiva
da eficiência e rendimento do processo
legislativo brasileiro nas casas revisoras
– um estudo na área da saúde

Iêda Carvalho Braga

2011

Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados
Centro de Documentação e Informação
Coordenação de Biblioteca
http://bd.camara.gov.br
"Dissemina os documentos digitais de interesse da atividade legislativa e da sociedade.”

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Iêda Carvalho Braga

O Sistema Bicameral sob a perspectiva da eficiência e rendimento do
Processo Legislativo brasileiro nas Casas revisoras – um estudo na área da
saúde

Brasília
2011

Iêda Carvalho Braga

O Sistema Bicameral sob a perspectiva da eficiência e rendimento do
Processo Legislativo brasileiro nas Casas revisoras – um estudo na área da
saúde

Monografia apresentada ao Programa de PósGraduação do Cefor como parte das exigências do
curso de Especialização em Processo Legislativo.

Orientador: João Luiz Pereira Marciano
Coorientador: Lúcio Flávio de Castro Dias

Brasília
2011

Autorização

Autorizo a divulgação do texto completo no sítio da Câmara dos
Deputados e a reprodução total ou parcial, exclusivamente, para fins
acadêmicos e científicos.
Assinatura: __________________________________
Data: ___/___/___

Braga, Iêda Carvalho.
O sistema bicameral sob a perspectiva da eficiência e rendimento do
processo legislativo brasileiro nas Casas revisoras [manuscrito] : um
estudo na área da saúde / Iêda Carvalho Braga. -- 2011.
85 f.
Orientador: João Luiz Pereira Marciano.
Impresso por computador.
Monografia (especialização) -- Curso de Especialização em
Processo Legislativo, Câmara dos Deputados, Centro de Formação,
Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor), 2011.

1. Brasil. Congresso Nacional. 2. Processo legislativo, Brasil. 3.
Bicameralismo, análise, Brasil. 4. Saúde, projeto de lei, Brasil. I. Título.

CDU
342.537(81)

O Sistema Bicameral sob a perspectiva da eficiência e rendimento do
Processo Legislativo brasileiro nas Casas revisoras – um estudo na área da
saúde

Monografia – Curso de Especialização em Processo Legislativo
2º Semestre de 2011

Aluna: Iêda Carvalho Braga

Banca Examinadora:

_________________________________________
João Luiz Pereira Marciano

___________________________________
Lúcio Flávio de Castro Dias

___________________________________
Fábio Almeida Lopes

Brasília, 5 de dezembro de 2011

Dedicatória
Ao Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor.
A meu esposo Waldir e a meus filhos, Filipe e Gabriel .

Agradecimentos
A Deus, minha fonte de sabedoria, conhecimento, discernimento e
entendimento.
À minha família bendita do Senhor, por me compreender e se fazer sempre
presente.
A meu orientador, João Marciano, pela disposição, auxílio, motivação e
empenho sobrenatural.
A meu coorientador, Lúcio Dias, pela força e incentivo.
Ao Fábio Almeida, pela prontidão em participar.
Aos professores e colegas do PL 4, pelas lutas e vitórias conquistadas em
unidade.
Aos colegas e amigos do DEMED, em especial a Milene.
Ao Cedi, pelas informações que possibilitaram o estudo.

Abstract

This research is a study on the Legislative Process and on the initiative proposal of the
Deputies to proceed through the review system bicameral during the period 2007 to
2011. This study focuses on analysis of the Brazilian bicameral system from the
perspective of parliamentary initiative in the House of Representatives concerning
health matters, for the purpose of analyzing the performance of legislating in the
reviewing House. This research was developed in two stages: first, in terms of analysis
of the changes demanded in the Senate, allowing to evaluate the effectiveness of
preference and change in the second House, on the receptivity of the House changes,
and second, by observing the time required to review this bicameral system of "back
and forth" between the Houses. From data collected by the Documentation and
Information Centre of the Chamber of Deputies, were identified eighty-one propositions
about the health issue. The research concluded that changes in the Senate led to the
improvement of technical and legislative proposals and greater democratic
representation, given that the House voted for the approval of almost all the
amendments of the revising House. However, the average processing time was 2 years
to complete the review process in the Senate, time assessed as excessive and harmful to
the bicameral system and the effectiveness of policies supported. Finally, the survey
assessed the quality of the subject in the proposals and found that the preference is to
demand parliamentary symbolic nature projects / bureaucratic, preceding policies aimed
at disease prevention, followed by measures that aim to reduce health risks. It also
includes projects for the regulation of international agreements, block grants and
projects that provide the protection of rights in health.

Keywords: bicameral review, quality of the legislative process; Health

Resumo

Este trabalho aborda um estudo sobre o Processo Legislativo e as proposições de
iniciativa dos deputados que tramitaram no sistema de revisão bicameral durante o
período de 2007 a 2011. O trabalho está centrado na análise do sistema bicameral
brasileiro, sob a perspectiva dos projetos de lei de iniciativa parlamentar na Câmara dos
Deputados de matérias concernentes à saúde, com o propósito de analisar o desempenho
legiferante da Casa revisora. O estudo se desenvolveu em dois momentos: primeiro, sob
o aspecto da análise das alterações demandadas no Senado, permitindo avaliar a
preferência e a efetividade da alteração na segunda Casa, diante da receptividade das
alterações pela Câmara, e segundo, com a observação do tempo demandado para a
revisão bicameral neste sistema de “idas e vindas” entre as Casas. A partir de dados
levantados junto ao Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados,
foram identificadas oitenta e uma proposições sobre o tema saúde. A pesquisa permitiu
concluir que as alterações do Senado implicaram o aperfeiçoamento técnico-legislativo
das proposições e maior representatividade democrática, tendo em vista que a Câmara
votou pela aprovaçao de quase a totalidade das alterações da Casa revisora. No entanto,
o tempo médio de tramitação foi de 2 anos para a conclusão do processo de revisão no
Senado, tempo avaliado como excessivo e prejudicial ao sistema bicameral e para a
efetividade das políticas amparadas. Por último, a pesquisa avaliou a qualidade temática
das matérias das proposições e identificou que a preferência da demanda parlamentar é
para projetos de cunho simbólico/burocrático, precedendo a políticas que visam a
prevenção de doenças, seguidos de medidas que objetivam reduzir os riscos à saúde.
Classificou-se também projetos para regulamentação de acordos internacionais e
doações e projetos que dispõem sobre a proteção de direitos na área da saúde.

Palavras-chave: revisão bicameral; qualidade do processo legislativo; Saúde.
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1. Introdução

A organização legislativa prevista na Constituição Federal de 1988 preceitua que
o Congresso Nacional é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal
como Casas independentes com atribuições privativas, mas que possuem a obrigação de
rever e aprovar os projetos de leis de iniciativa da outra Casa.
Na prática, o projeto de lei iniciado em uma Casa será enviado para revisão à
outra, onde poderá ser aprovado com alterações e, ao retornar à Casa iniciadora, esta
poderá permanecer com o texto original do projeto ou tomar por base o texto alterado
pela Casa revisora. Exemplificando-se a Câmara como Casa iniciadora, ela poderá
apresentar destaques ao texto do Senado, fazendo surgir uma nova concepção de projeto
de lei, como se fora iniciativa original do Senado. Nas duas hipóteses, a Casa iniciadora
não leva em conta os procedimentos da Casa revisora, tornando-se pouco útil o debate e
o voto da segunda Casa e prevalecendo o entendimento da Câmara dos Deputados. Para
o Supremo Tribunal Federal, seguindo-se o exemplo, certo seria que a Câmara
endossasse as alterações do Senado; caso o texto fosse emendado e aproveitado parte
das alterações da Casa revisora, por entender que as alterações aduzidas ao projeto
contribuem para a qualidade legislativa, o projeto deveria ser submetido novamente ao
Senado para conhecimento e aprovação da emenda, aumentando assim, o “vai e vem”
entre as Casas. Isso pode gerar oportunidades para a ocorrência de barganhas e, acima
de tudo, aumenta o tempo de tramitação. No entanto, apesar de parecer ser a fórmula de
um bicameralismo perfeito, o entendimento que tem prevalecido é de que, tendo o
projeto de lei tramitado em ambas as Casas, independente da atitude da Casa iniciadora,
diante das alterações propostas pela segunda Casa, houve a plena realização do processo
legislativo com a participação das Casas legislativas. E é sob este entendimento que a
pesquisa se desenvolve para buscar explicações, sejam positivas ou negativas a respeito
da tramitação de projetos de leis nas duas Casas; se a dupla apreciação é saudável para o
processo legislativo e para a democracia ou se o sistema requer uma reorganização
institucional no sentido de reduzir a complexidade do trâmite processual para aumentar
a agilidade da produção legislativa.
É neste contexto bicameral que o trabalho se propõe a analisar os projetos de lei
que objetivaram normatizar diferentes políticas de saúde e tramitaram no período de 1º
de fevereiro de 2007 a 31 de janeiro de 2011. Certamente, a questão ganha maior
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complexidade quando considera a saúde como bem tutelado pela Constituição Federal
de 1988, a qual introduziu avanços capazes de corrigir as desigualdades e
fragmentações acumuladas no passado, universalizando o direito à saúde e
reestruturando o setor por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Desde então, outros
instrumentos normativos infraconstitucionais e infralegais foram produzidos para
configurar a estrutura do sistema de saúde, dentre os quais estão as proposições
legislativas parlamentares.
Além da dicotomia Executivo-Legislativo, tradicional nos estudos sobre o tema
(RODRIGUES & ZAULI, 2002), (BAPTISTA, 2010), (BAHIA, COSTA, &
STRALEN, 2007), o trabalho foi focado nas proposições em andamento, ou seja,
Projetos de Lei (PL) e Projeto de Decreto da Câmara dos Deputados (PDC) que não
concluíram o processo legislativo, tendo sido analisadas 81 proposições submetidas à
revisão bicameral, de um total de 219 proposições (22 PDC e 197 PL) que tramitaram
no período de 2007 a 2011 com matérias relacionadas à saúde.
Do mesmo modo, não constitui objeto do trabalho, por falta de elementos
indicadores, apontar a causa do excesso de prazo na decisão sobre os projetos. Sabe-se,
no entanto, da existência de práticas institucionais que propiciam o ajuste de interesses
políticos, pois as oportunidades para aprovação dos projetos dependem de fatores que
transcendem os vínculos partidários dos autores, e as negociações durante a tramitação
do projeto para isto contribui.
O desenvolvimento do trabalho foi organizado em capítulos. No primeiro é
apresentado o sistema bicameral em seu conteúdo histórico e comparativo, enfocando a
separação dos poderes para evidenciar as competências das Casas no processo
legislativo brasileiro. O segundo capítulo trata de abrangência do tema bicameralismo
no processo legislativo e as modificações do processo revisional. Nele se demonstrará o
levantamento das proposições e a situação de cada uma no processo revisional, bem
como o tempo decorrido para a deliberação na segunda Casa. Em seguida, o terceiro
capítulo aponta os resultados da produção legislativa em saúde, se reportando a estudos
já realizados em produção legislativa não específica, como base para os argumentos
levantados, apontando dados para a conclusão do trabalho. Por derradeiro, foi incluído
como “apêndice A” a situação das 35 proposições que foram encaminhadas para revisão
e não deliberadas na Casa revisora até o fechamento do levantamento de dados em
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outubro de 2011, por julgar ser de grande importância para a afirmação da abordagem
do parâmetro “tempo de tramitação”.

1.1. Objetivo
Tendo em vista a problemática apresentada, o objetivo do trabalho está centrado
na análise do sistema bicameral brasileiro, desenvolvida sob a perspectiva dos projetos
de lei de iniciativa parlamentar na Câmara dos Deputados de matérias concernentes à
saúde que tramitaram durante a 53ª legislatura, ou seja, de 1º de fevereiro de 2007 a 31
de janeiro de 2011.

1.2. Metodologia
A metodologia do estudo compreende a análise do trâmite bicameral a que está
submetido o processo legislativo brasileiro, bem como a tramitação dos projetos de lei
em saúde neste sistema sob o aspecto do tempo, da qualidade da matéria e das
modificações feitas pela Casa revisora.
A análise abordou 135 normas legais, donde 129 eram leis ordinárias e 6 eram
emendas constitucionais. A pesquisa se desenvolveu somente sobre os projetos de leis
iniciados na Câmara dos Deputados e ainda em tramitação, com o objetivo de observar
o processo bicameral sob o escopo das alterações obtidas e o tempo de tramitação no
Processo Legislativo.
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2. O sistema bicameral – breve histórico nas constituições
brasileiras

Desde a Constituição do Império de 1824, que foi resultado da Assembleia
Constituinte e outorgada pelo Imperador que exercia o Poder Moderador, foi instituído
no Brasil o Poder Legislativo composto pela Câmara e pelo Senado. Neste sistema
bicameralista, o Senado era composto por membros vitalícios, nomeados pelo
Imperador, e a Câmara era formada por integrantes eleitos para mandatos temporários.
Mas foi na Constituinte de 1933 que se acentuaram as necessidades de promover
reformas no modelo federativo do país. Surgem, assim, propostas ao anteprojeto
constitucional prevendo a extinção do Senado, a eventual substituição da segunda
Câmara por outro colegiado, abolindo a estrutura clássica da teoria de Montesquieu e a
consagração do modelo unicameral no processo legislativo, por ser mais apto a fazer as
mudanças sociais (BONAVIDES e PAES, 2008).
Já naquela época era avaliada a questão da existência do Senado. O relator-geral
do anteprojeto do governo, João Mangabeira, jurista baiano e ex-senador, proferiu em
seu relatório que:
o Senado sempre foi a Casa dos conservadores e na tradição política
do Império ali se acastelaram as forças comprometidas com o “status
quo”, empenhadas em bloquear as aspirações mais civilizadoras e
progressistas da época. (Bonavides & Paes, 2008, p. 317).

O projeto chegou à “Comissão dos 26” e foi apresentado substitutivo com
alterações substanciais para a restauração da dualidade cameral. Mas foi na emenda
final de redação que o Senado Federal passou a fazer parte do Capítulo V da
Constituição, intitulado “Da Coordenação dos Poderes”, ficando fora do Capítulo do
Poder Legislativo.
A Constituição de 1934 não acolheu a ideia de monocameralismo da Assembleia
Nacional e assim as prerrogativas do Senado Federal, nascido mais para ser a Casa dos
Estados, restavam enfraquecidas em matéria legislativa, abalando a estrutura
bicameralista rígida. O Senado era incumbido da coordenação dos poderes federais,
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passando assim a ser um auxiliar da Câmara dos Deputados na elaboração das leis em
determinadas matérias. Em seu artigo 44, o texto constitucional estabelecia o seguinte:
o projeto de lei da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal,
quanto este tenha de colaborar, se emendado pelo órgão revisor,
volverá ao iniciador, o qual, aceitando as emendas, irá enviá-lo
modificado, nessa conformidade, ao Presidente da República
(BONAVIDES & ANDRADE, 2008, p. 320).

Por outro lado, a organização dos Poderes se mantinha nos limites
constitucionais da separação de Montesquieu, independentes e coordenados entre si.
Todavia, surge neste momento uma ascensão de poderes legislativos nas mãos do
Presidente da República, numa intervenção direta e eficaz na elaboração das leis.
A exclusividade de iniciativa presidencial dava uma característica monopolizada
da iniciativa governamental, impondo um autoritarismo político.
Neste clima de ditadura estabeleceu-se a Carta de 1937, permanecendo o
domínio do Poder Legislativo nas mãos do Presidente da República que legislava por
decretos, e ao mesmo tempo, aplicava-os agindo como órgão executivo.
Em seguida, passou-se de um Poder Legislativo prostrado, ausente e com um
Senado sem força a um sistema congressual, inserido, com competências asseguradas na
Constituição de 1946, com o restabelecimento da representatividade e atividade
legislativa, sendo o Senado agora uma segunda Câmara legislativa. Aqui o Poder
Legislativo era exercido pelo Congresso Nacional composto pela Câmara dos
Deputados e pelo Senado Federal, retomando a tradição bicameralista representativa.
Teve-se, em seguida, a Carta de 1946 sendo substituída pela Constituição de
1967, guardando a mesma estrutura legislativa da Constituição de 1946, porém, em
geral, sendo menos intervencionista. Houve uma reabilitação do bicameralismo, que
fora bastante alterado pelo processo legislativo autoritário de 1937.
De lá para cá, chegando até a atual Carta promulgada em 1988, o Estado adotou
a histórica forma federativa de governo, e com ela guardou a estrutura bicameral. Por
conseguinte, o Legislativo começou a ser um Poder de fato, abandonando a condição de
chancelador formal dos atos do Executivo, com prerrogativas características de um
regime efetivamente democrático.
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Juntamente com o restabelecimento da democracia, o Brasil passa ao Estado
Democrático de Direito. Significa dizer que entre os poderes, existe controle nos atos
que executam. Neste momento, apesar da distinção de função entre os Poderes,
podemos observar certa concentração de poderes da atividade legislativa por parte do
Executivo, resgatando as prerrogativas do antigo Decreto-Lei, agora travestido de
Medida Provisória.

2.1.Bicameralismo nos Estados Unidos da América

Antes de analisar a separação de poderes sob o foco da teoria de Montesquieu,
vale fazer uma análise das características básicas do bicameralismo estadunidense para
uma melhor compreensão do comportamento congressual brasileiro.
Inspirado na experiência bicameral constitucional dos Estados Unidos da
América, o Brasil adotou o sistema com algumas diferenças formais. Todos os outros
sistemas bicamerais advieram da experiência inglesa amadurecida quando, em 1343
houve a primeira reunião entre nobreza e clero, formando, por um lado, a Câmara dos
Lordes, e por outro a Câmara dos Comuns, cada uma deliberando isoladamente, com
base na teoria política e motivada no princípio geral da divisão dos poderes.
Na originalidade do texto constitucional, a Constituição dos Estados Unidos
estabelecia a forma de eleição dos seus representantes. Inicialmente os representantes
para o Senado eram escolhidos pelo parlamento estadual, evoluindo, mais tarde, para o
critério de eleição em que cada estado-membro elege dois representantes para mandatos
de seis anos com renovação de um terço dos mandatos a cada dois anos, pelo voto
distrital.
De outro modo, a Câmara dos representantes dos Estados Unidos obedece a
proporcionalidade da representação para mandatos de dois anos.
Nos Estados Unidos, assim como no Brasil, toda legislação deve ser analisada e
aprovada por ambas as Câmaras. Aqui se dá uma básica diferença entre os dois
sistemas. Nos Estados Unidos, a legislação que trate da receita fiscal se dá com
prioridade de iniciativa da Câmara baixa. Há ainda igualdade de funções nas duas
câmaras, tanto no exercício legislativo, quanto na manifestação de poderes.
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Nos demais casos, em sua maioria, os projetos de leis são distribuídos em ambas
as Câmaras simultaneamente (companion bills), cumprindo cada uma o seu processo
legislativo de forma autônoma (RABAT, 2002). Deste modo, há uma tramitação mais
célere. Em caso de conflito entre as Casas quanto à redação final das leis, são criadas
comissões mistas para discutirem e negociarem acordos que traduzam melhor os
interesses dos eleitores.
Fica evidenciado neste sistema que “a defesa dos interesses das unidades
federativas não foi a justificação exclusiva dos constituintes norte-americanos para uma
segunda Câmara”, afirma Rabat (2002, p. 5), mas sim “a conciliação do princípio do
governo da maioria com a garantia das liberdades de certas minorias” aliada à afirmação
de que “poder e riqueza não seriam provavelmente toleradas indefinidamente por uma
maioria constitucionalmente desembaraçada”.

2.2. Bicameralismo na Itália

De modo semelhante, na Itália, a Câmara dos Deputados e o Senado possuem
competências idênticas, tendo os representantes mandatos de cinco anos. Porém, as
Casas diferem na composição. O número de representantes para a Câmara é o dobro dos
senadores eleitos, e são escolhidos pelos cidadãos maiores de dezoito anos de idade,
sendo elegíveis apenas os que tiverem alcançado os vinte e cinco anos.
Já para o Senado existem membros eleitos e cinco são nomeados pelo chefe do
Estado e pelos ex-presidentes da república, que são membros de direito, todos com
cargo vitalício.
A iniciativa de leis é concedida a ambas as Casas obedecendo a um sistema de
revisão igual ao adotado no Brasil. As leis são aprovadas por maioria em ambas as
Casas, sendo necessário, para isso, idas e vindas de uma câmara à outra (shutle system).
Se na casa revisora o projeto receber emenda, retorna para a outra. Defeitos também
foram identificados no sistema bicameral italiano, seja pela composição diferenciada
das duas câmaras, seja pela forma de escolha dos seus membros. Nesse contexto,
constantes instabilidades político-partidárias têm se manifestado no formato
institucional bicameral italiano por diversos motivos (BOBBIO, 1998).
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Não cabe aqui a descrição da complexidade desse sistema, interessando apenas a
composição e o sistema adotado.
Mas antes de prosseguir deve ser ressaltado que os mesmos problemas
acontecem com o sistema bicameral brasileiro, apesar do diferente contexto de eleição.
Deve ser observado que há certa complexidade quando há diferentes grupos com
interesses específicos, possibilitando um distanciamento dos interesses de pessoas ou
grupos afetados pelo processo decisório. Além disso, há o tempo de tramitação que,
dependendo dos interesses, a favor ou contra, pode aumentar dificultando o processo
legislativo.
Neste sentido, no entendimento de Bobbio (1998, pp. 110-111), o bicameralismo
“faz da assembleia que atua em segundo lugar uma câmara de reconsideração e de reflexão, mas
torna pesados os trabalhos e multiplica os prazos técnicos, sem geralmente melhorar o
conteúdo das decisões”. Para ele, é preciso “agilizar o procedimento, fazendo uso mais
atento das comissões bicamerais, sem, aliás, ultrapassar o limite do voto separado de
cada uma”.

2.3.Separação dos Poderes

Não há que se falar em atribuição legislativa, ou em poderes entre as câmaras,
sem antes ter em consideração a posição com que cada um dos poderes do Estado ocupa
seus limites e exerce seus regimes políticos, bem como sua participação na democracia
representativa.
Com isso, de forma menos aprofundada, trataremos neste tópico da separação
dos poderes no sentido de entender a existência de atribuições que levam a uma
ordenação jurídica do Estado. Assim, essa análise permitirá a compreensão sobre a
forma de atuação dos poderes na formulação de propostas, na construção de políticas
públicas, em suma, no processo político e decisório que será tratado no decorrer do
trabalho.
O antecedente mais remoto a tratar da separação dos poderes refere-se a
Aristóteles, que considera injusto e perigoso atribuir-se a um só indivíduo o exercício
do poder. A esse respeito, parafraseando Aristóteles, Lupion (1997, p. 354) observa que
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“tudo estaria perdido se a mesma pessoa exercesse esses três poderes: o de fazer leis; o
de executá-las e o de julgar. Não existiria liberdade por temer-se a aplicação e execução
das leis tirânicas”.
Necessário e imprescindível é citar a teoria da separação de poderes incorporada
ao constitucionalismo por meio da obra Del Espíritu de las Leyes de Montesquieu. Para
ele existem “las leyes que forman la libertad política en su relación con la
Constituición y las que la forman en su relación con el ciudadano” 1 (BURRIEZA,
2005, p. 62), e mais tarde, com desenvolvimentos e adaptações, a separação dos poderes
se orienta para que toda constituição atinja também o objetivo de aumentar a eficiência
do Estado, pela distribuição de suas atribuições entre órgãos especializados.
No Brasil, o princípio da separação dos poderes está consagrado na Constituição
vigente, no art. 2º que diz: “São poderes da União independentes e harmônicos entre si,
o Legislativo, o Executivo e o Judiciário” (BRASIL, Constituição Federal, 2009, p. 8).
E ainda no art. 60, § 4º, III, vedando a produção de emenda à Constituição tendente a
abolir a separação dos poderes, elevando-a ao nível de cláusula pétrea, isto é, retirandoa da esfera do poder de reforma.
Partindo desta divisão, era necessário que o poder de administrar, que
corresponde a dar ordens e fazê-las cumprir, não fosse acumulado com o poder de editar
estas mesmas ordens gerais, impessoais, abstratas, isto é, a lei. Também era
indispensável que fosse atribuído a um terceiro órgão, estranho às primeiras funções já
referidas, o poder de apreciar as questões envolvendo os particulares e aquelas que
surgem entre administradores e administrados.
Entretanto, embora a separação dos poderes esteja vinculada à própria gênese do
Direito Constitucional, sabemos que ela não é rígida, pois nenhum poder exercita
apenas as suas funções típicas. A tipicidade corresponde à função precípua de cada
Poder do Estado conferida pela Constituição e a atipicidade corresponde às funções que
os poderes exercem para possibilitar o desenvolvimento de normas atinentes às suas

1

Burrieza define ainda que “las primeras son las que hacen referencia a la ordenación jurídica del Estado
y se resumen en “una cierta distribuición de los três poderes”. “Las segundas son las que garantizan la
“seguridad de los ciudadanos” y se resumen en La legislación penal y civil” (BURRIEZA, 2005, p.
62) . Já para Rousseau existem três tipos de leis: as leis políticas, que regulamentam a relação SoberanoEstado; as leis civis, que regulamentam a relação entre os membros; e as leis criminais, que regulam a
relação entre o homem e a lei.
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atividades, ou seja, cada um é livre, mas sempre respeitando as disposições
constitucionais e legais.
Michel Temer (1998, p. 120) assevera que “cada órgão do Poder exerce,
preponderantemente,

uma

função,

e,

secundariamente,

as

duas

outras.

Da

preponderância advém a tipicidade da função; da secundariedade, a atipicidade”.
Ao classificar os atos legislativos e distribuir competências entre diferentes
órgãos, a Constituição revelou como princípio a diversidade da ação normativa e,
simultaneamente, a circunscrição de áreas próprias e delimitadas, insuscetíveis de
alargamento ou invasão. Isso não exclui a harmonia e equilíbrio no desempenho de suas
funções no sentido de colaboração para o exercício de cada uma delas.
Este nada mais é do que o sistema de freios e contrapesos surgido na Inglaterra
para equilibrar os projetos de leis advindos da Câmara dos Comuns. O objetivo era
evitar a aprovação de leis situacionais; ou seja, leis criadas para ceder a pressões
populares ou com conteúdos demagogos. Isso justifica a necessidade do bicameralismo
para Montesquieu (2000, p. 173) para quem “a participação dessas pessoas na legislação
deve, pois estar proporcionada às demais vantagens que têm no Estado”. E esta
participação somente será efetiva, conclui ele, “se elas formarem um corpo com direito
de frear as iniciativas do Povo, assim o Povo terá o direito de frear as delas”.
A noção predominante em direito público é de que a competência definida não
pode ser estendida por interpretação. O respeito às limitações estabelecidas evita a
usurpação de funções de um poder por outro. Se esse raciocínio providente não se
sobrepuser à tirania dos fatos e das vontades, a ordem jurídica e constitucional perderá,
passo a passo, a força de sua autoridade reguladora.
Retomando os ensinamentos de Burrieza (2005, p. 65), ela assinala sobre a
supremacia constitucional que “una Constituición es una ley fundamental y en
consecuencia la Constitución tiene que tener preferencia sobre la ley”, e conclui que
“la voluntad del pueblo debe tener preferencia sobre la voluntad de sus agentes”.
Para assegurar o cumprimento dos preceitos da lei maior, é imperioso ressaltar
os mecanismos de controle das funções sobre os poderes. Como exemplo, temos o
controle constitucional exercido pelos poderes Executivo e Judiciário sobre o
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Legislativo 2 , onde, inicialmente, temos o veto à elaboração legislativa pelo Poder
Executivo. Assim, a atividade típica do Legislativo é exercida pelo Executivo, que atua
como controle de fiscalização preventiva de constitucionalidade da norma, para impedir,
ou tentar impedir, que a lei eivada de vício entre em vigor.
Outro importante mecanismo de controle é o exercido pelo Poder Judiciário
sobre a atividade legislativa. O mais importante é o controle da constitucionalidade das
leis produzidas pelo Legislativo, em que o Supremo Tribunal Federal, na função
precípua

de

guardião

da

Constituição,

exerce

o

controle

concentrado

de

constitucionalidade da norma por meio de ação direta de inconstitucionalidade - ADIn,
de ação direta de constitucionalidade - ADECON, de arguição de descumprimento de
preceito fundamental - ADPF e ainda de ADIn por omissão.
É nesta linha que o Poder Judiciário também assume um poder autônomo com
relação aos outros dois Poderes, como fruto da evolução do pensamento e da filosofia
política de Montesquieu. Deste modo, atualmente, tem havido considerável invasão de
competências entre os três Poderes levada por uma autonomização funcional e
institucional de domínios como o político-executivo e legislativo. Esta emancipação
crescente do Judiciário vai de encontro ao princípio democrático e à separação de
poderes, mas este é um assunto para outra discussão.
Como visto, não há variações doutrinárias de mérito. A intensidade na defesa do
abrandamento e do rigorismo conceitual sobre a distinção dos Poderes é que se altera de
autor para autor. De outro modo, o Poder Legislativo se sobressai na particularidade de
supremacia de poder na lição de Locke, citado pelo professor Manoel Gonçalves F.
Filho (2007, p. 115): “O poder legislativo não pode transferir o poder de elaborar leis a
outras mãos quaisquer, porquanto, sendo o poder tão-só-delegado pelo povo, os que o
detêm, não o podem transferir a terceiros”. Para ele a supremacia do Poder Legislativo é
inerente à separação de poderes, podendo, inclusive, “chegar a reconhecer uma
subordinação dos demais poderes ao Legislativo, que, com suas decisões, dirige a
atuação dos outros”.
É salutar o controle de um poder pelo outro quando desenvolvem com
desenvoltura e competência outras atividades que, mesmo atípicas, são imprescindíveis
para o respectivo e adequado funcionamento institucional.
2

Os exemplos foram direcionados para o controle exercido do Poder Executivo e Judiciário sobre o Poder
Legislativo no desenvolvimento da função legislativa no sistema bicameral.
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2.4.O Poder Legislativo na Constituição Federal de 1988

Subordinados ao princípio da harmonia e independência entre os órgãos, embora
não sendo absoluto, cada poder exerce funções típicas e atípicas. É função típica do
Legislativo, além de representar e legislar, exercer o ato de elaborar normas jurídicas e
fiscalizar as contas do Executivo na área contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial, conforme preceitua o artigo 70 da Constituição Federal de 1988 (2009).
O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, composto
bicameralmente pela Câmara dos Deputados e o pelo Senado Federal, tendo ambas as
Casas competências, regimentos internos, Mesas diretoras e serviços próprios. Os
trabalhos no Congresso Nacional são desenvolvidos em legislaturas, que compreendem
períodos de quatro anos e as decisões são tomadas por maioria simples de votos, nos
casos em que a Constituição não dispuser quorum específico.
A Constituição Federal (2009) dispõe que a Câmara dos Deputados é composta
de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional para um mandato de quatro
anos. Neste sistema, o número de representantes é proporcional à população de cada
unidade federativa, de modo que nenhuma das unidades tenha menos de oito nem mais
de setenta deputados.
Essa proporcionalidade é questionável, assinalam Silva (2005) e Magalhães
(2011). O mesmo texto constitucional exige sufrágio igualitário, o que significa que
cada cidadão equivale a um voto. Neste sentido, segundo Magalhães (2011), tendo em
vista a disparidade entre o número de habitantes entre um e outro Estado, não cabe a
matemática da proporcionalidade entre oito e setenta. Significa dizer que, nos Estados
mais populosos, um deputado, para se eleger, vai precisar de mais votos e assim, estes
Estados ficam sub-representados. Por outro lado, os de menor população ficam superrepresentados; um deputado vai precisar de menor número de votos para sua eleição.
Mais veementemente afirma Silva (2005, p. 511): “em qualquer matemática, isso
não é proporção, mas brutal desproporção”. É, no sentido jurídico, continua ele, um
“verdadeiro atentado ao princípio da representação proporcional” e conclui que “A
Câmara dos Deputados deve ser o espelho fiel das forças demográficas de um povo”.
Já o Senado Federal é formado por representantes de cada Estado e do Distrito
Federal, eleitos pelo sistema majoritário. Cada unidade federativa elege três senadores,
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dada um com dois suplentes, para mandatos de oito anos. Além da duração do mandato,
há a renovação de representantes a cada quatro anos, alternadamente, por um e dois
terços (art.46) (BRASIL, 2009, p. 23).
Para Rabat (2002), a diferença de critérios na escolha dos membros nas Câmaras
é necessária para que haja possibilidade de defesa de interesses distintos, possibilitando
que os representantes desenvolvam seu poder de decisão e façam valer suas posições,
mantendo assim, a efetividade do sistema bicameral. Enquanto a Câmara defende
interesses específicos, o Senado avalia questões relacionadas aos Estados numa visão
nacionalista.
Esse regramento seria perfeito não fosse o cenário que se apresenta. Na
realidade, o que se tem são partidos políticos fracos necessitando de candidatos fortes
para formação de coalizões, visando uma representação de peso no processo legislativo
e aprovação sem grandes dificuldades de propostas de seu interesse. Como
consequência, o Executivo obtém vantagens no apoiamento para aprovação de suas
propostas de leis e na implementação de planos de governo. Mas essa discussão será
retomada em outro ponto.
Nessa tradição constitucional bicameralista, tornou-se indispensável a existência
do Senado ao lado da segunda câmara. No caso brasileiro, não há predominância
substancial de uma câmara à outra; contudo, sustenta José Afonso da Silva (2005), há
uma relativa primazia atribuída à Câmara dos Deputados quando somente nela o
Presidente da República, o Poder Judiciário e os cidadãos podem deflagrar o processo
legislativo.
Para Locke (1998), é no Poder Legislativo que são estabelecidas as leis
positivas, essenciais para a sociedade política, e ele se destina a governar até mesmo o
próprio Legislativo e seus integrantes. Neste sentido, o Legislativo é o poder supremo
da sociedade política, formado por representantes nomeados e escolhidos pelo povo,
sobre o qual reside o poder legítimo de elaborar leis e a elas todos se obrigam.
No processo de produção de normas, além das deliberações nos plenários das
Casas, funcionam também as Comissões, que podem ser permanentes ou temporárias.
Na atividade das comissões podem ocorrer discussões e votações de projetos de leis,
desde que o regimento interno dispense a competência do Plenário de cada Casa. O
trabalho nas Comissões foi uma criação procedimental que alterou a atividade
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legislativa parlamentar visando agilidade no processo de formação da lei com a
atividade, principalmente, do poder conclusivo da Comissão.
Contudo, na mesma linha evolutiva desse processo, há também a presença do
Executivo na atividade legislativa que passou a ser constante, fazendo surgir inovações
procedimentais no cenário político e legiferante do país. A influência do Poder
Executivo sobre os partidos políticos leva os parlamentares a uma submissão política e
uma intervenção individualizada do congressista no processo legislativo. Rizek Júnior
(2009) aponta que, há a interferência do Executivo no processo legislativo, seja pela via
política, quando há a formação de bloco para apoio ao governo, seja quando interfere
obstruindo a agenda com uma Medida Provisória, ou ainda, quando requer apreciação
sumária de projetos de lei de sua iniciativa. Por fim, como se verá adiante, estas formas
de intervenções, aliadas a outros fatores que serão tratados, contribuem para a falta de
precisão técnica na elaboração da lei, motivo que tem gerado inúmeras emendas e
substitutivos aos projetos de leis analisados neste trabalho, e submetidos à casa revisora.
Além disso, a falta de precisão técnica na elaboração legislativa, bem como interesses
políticos, são motivos que podem gerar a chamada confusão legislativa.

2.5.Considerações acerca do bicameralismo

Para entender o bicameralismo no processo legislativo, é importante a
verificação inicial do termo em sua acepção.
O termo advém do Federalismo, fundado na descentralização de competências
constitucionais, e admite variações na formação da Segunda Casa, tanto na composição
como nos poderes de que ambas dispõem. Significa dizer que, a forma diferenciada de
seleção dos seus membros, bem como o tempo de renovação em cada uma delas,
contribui para aumentar o potencial de veto no poder de decisão. Esta
desproporcionalidade na representação pode afetar as preferências, uma vez que as
campanhas eleitorais refletem negativamente a disposição dos parlamentares no
empenho em propor e concluir a tramitação das matérias.
Conceitualmente, bicameralismo diz respeito a um método estrutural de
organização do parlamento dividido em duas câmaras, denominadas Câmara Baixa e
Câmara Alta ou assembleias com o objetivo de representar a comunidade política de
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acordo com mais de um modelo, fundado sobre distintos modelos eleitorais: o
majoritário e o proporcional.
Atualmente, sob os ensinamentos de Bobbio (1998, p. 111), a revisão bicameral
está balizada sob o fundamento da eficácia e legitimidade democrática, como forma de
garantia institucional idônea. Nesse sentido, a análise e o debate das proposições por
duas Câmaras de composições diferentes permite um aperfeiçoamento técnico,
intensifica o controle político sobre o Executivo e, em determinadas ocasiões, é útil para
reforçar a prevalência da vontade geral. Existem posições discordantes, embora não tão
abalizadas. Dalmo Dallari (2009), por exemplo, em entrevista à revista Terra Magazine,
aponta somente fatores negativos: a uma, que o sistema bicameral não é benéfico para o
processo legislativo, uma vez que os acordos entre os líderes ficam acima das regras
procedimentais, no intuito de, muitas vezes, satisfazerem interesses de determinados
grupos em prejuízo do interesse público; a outra, que a existência de duas Casas
legislativas gera lentidão e isso atravanca o processo legislativo.
Da mesma sorte, disciplina Bobbio (1998), as duas câmaras, na prática tornamse “uma a duplicata da outra”. Com efeito, a Casa que atua em segundo lugar, como
revisora, passa a ser uma “câmara de reconsideração e de reflexão”, e conclui, “mas
torna pesados os trabalhos e multiplica os prazos técnicos, sem geralmente melhorar o
conteúdo das decisões” (BOBBIO, 1998, p. 111).
Numa outra vertente, Figueiredo e Limongi (1996, pp. 8-10), considerando a
primazia da Câmara como instância deliberativa sobre eventuais alterações realizadas
no Senado, observam que “o Senado não exerce de forma muito ativa o seu papel de
instância revisora dos projetos apreciados pela Câmara, tendendo a ratificar as suas
decisões”.
Basicamente os argumentos contra e a favor do bicameralismo giram em torno
desses conceitos. Alguns cientistas políticos como Llanos e Sánchez (2006) acreditam
que o bicameralismo dificulta reformas políticas significativas e aumenta o risco de
impasses no processo decisório, especialmente se os poderes constitucionais para ambas
as câmaras são iguais.
Nessa discussão, parece razoável o entendimento de Lúcio Rennó (2006) a favor
da dupla análise. Para ele, duas instâncias de debate tornam-se fundamentais para evitar
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decisões de um grupo dominante e que a lentidão sustentada por vários autores, se dá
pelo sistema democrático de tomada de decisão que requer tempo.
De fato, semanticamente, revisão implica em “ver outra vez”. Significa a
abertura de outra oportunidade para análise do projeto, e no presente caso, por outro
grupo de agentes públicos igualmente capacitado para o aperfeiçoamento técnico da
elaboração

legislativa.

Para

isso,

existem

atos

deliberativos

processuais

regimentalmente estabelecidos a serem obedecidos, que demandam prazos e agendas,
no sentido de garantir o aperfeiçoamento da técnica legislativa. O que permeia estes atos
são interesses e fatores que interferem, diga-se, em duas Casas de composições
diversificadas, cooperando para o surgimento de impasses dentro das instituições. É
neste sentido que trabalho se desenvolve: avaliar a existência ou não de fatores que
possam influenciar o andamento processual dos projetos de leis e se eles contribuem
para a morosidade do processo legislativo.
Ressalte-se que não se trata de defender, a princípio, um ou outro sistema,
unicameral ou bicameral, tampouco apontar qual o ideal. Se ambos existem e são
adotados por um ou outro país, é pela adequação à forma de governo de cada um. O que
se pretende neste estudo é apresentar o contexto institucional da Casa revisora e
observar o resultado desse trabalho por meio dos dados coletados na pesquisa. Se a
representação foi prejudicial, neutra ou impediu reformas, e ainda, se a revisão foi
essencial para o prosseguimento das propostas.
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3. A amplitude do processo legislativo

A Constituição de 1988 (CF) define a abrangência do processo legislativo, ao
qual cabe a elaboração das espécies normativas elencadas no artigo 59, que corresponde
às emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas
provisórias, decretos legislativos e resoluções.
Quanto à inclusão das medidas provisórias no rol enumerado, Silva (2005)
considera uma impropriedade, visto que a sua formação não se dá por processo
legislativo, e sim por edição do Chefe do Executivo. Já Ferreira Filho (2007) considera
correta a inclusão como norma elaborada pelo Poder Legislativo porque, argumenta ele,
quando o Presidente exerce essa função, age como legislador adjetivo em papel que lhe
foi atribuído pela Constituição.
No entanto, conforme o artigo 62 do texto constitucional (2009, p. 27), a medida
provisória goza de prerrogativa de “força de lei, devendo submetê-las de imediato ao
Congresso Nacional”. Desse modo, forçoso perceber que ela atende à sistematização
dos atos normativos; à iniciativa, emenda, votação, sanção e veto.
São oportunas as considerações acerca das medidas provisórias, na medida em
que observamos o real impacto da demanda Executiva no processo legislativo por essa
via, quanto o uso inadequado desta espécie normativa condiciona o comportamento
parlamentar e, portanto, o perfil da produção legislativa como um todo.
Para Moraes (2008, p. 640), processo legislativo é uma “sequência de atos a
serem realizados pelos órgãos legislativos, visando à formação das espécies normativas
previstas no art. 59”. Estes atos devem ser preordenados de atividade articuladas,
praticados por sujeitos ou órgãos coordenados entre si com o fim determinado: a
formação ou rejeição da lei (SILVA, 2005; HORTA, 1989; BOBBIO, 1998).
Por sua vez, aduz Sampaio (1968, p. 1), o processo legislativo pode ser
entendido tanto no sentido jurídico quanto no sentido sociológico. Para ele, no sentido
jurídico, o termo mais apropriado é “processo legislativo”, conforme delineado
anteriormente. Na acepção sociológica, complementa, cabe à “sociologia do processo
legislativo” o estudo de condutas ou comportamento legislativo, onde podem ser
analisadas “as relações entre as condições sociais e o processo legislativo e, vice-versa,
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a análise do efeito deste na realidade histórica, por exemplo, na maior ou menor
estabilidade da vida política”.
Considera ainda o autor a existência de fatores que podem influenciar os
legisladores no modo de proceder e realizar a tarefa legislativa. Dentre alguns ele aponta
a “opinião pública, crises sociais, pressões de grupos sociais, lobbying, os acordos de
partidos, etc” (SAMPAIO, 1968, p. 1). Estes fatores têm relação direta com os
interesses individuais dos agentes políticos e podem ser observados mais adiante,
quando se referirem ao comportamento dos parlamentares nas deliberações, sobretudo,
no momento da discussão da matéria no processo de revisão legislativa entre as Casas.
Os atos do processo legislativo se aperfeiçoam através de procedimentos, mais
conhecidos como “tramitação”, constituídos em fases distintas, a saber: discussão em
diferentes níveis (em comissões e plenário), possibilidade de apresentar emendas,
sistema de revisão bicameral e outros institutos balizados pelos regimentos internos das
Casas.
No escopo deste trabalho, a análise da atuação da revisão bicameral foi feita a
partir da identificação de propostas legislativa em saúde3 – Projetos de leis ordinárias e
Projeto de decretos da Câmara (PDC) - que foram encaminhadas ao Senado, como Casa
revisora, e lá obtiveram algum tipo de alteração (substitutivo e/ou emenda) de 2007 a
janeiro de 2011.
Os dados conduzem à conclusão de que o Senado parece ter funcionado, de fato
como Casa revisora, como será demonstrado adiante. No entanto, vale observar que o
Senado alterou quase todas as proposições analisadas revisionalmente e, já na Câmara,
as alterações foram todas acatadas até o último andamento das proposições nas
comissões.
Finalmente, dentro do tema “procedimentos legislativos”, será observado com
mais afinco o sistema bicameral, o tipo de alteração feita pelo Senado, e quando
oportuno, serão analisados os outros atos do processo.

3

Não foram analisadas Medidas Provisórias (MP) e Emendas à Constituição (PEC). O argumento
“saúde” utilizado para o levantamento compreendeu, também, proposições que, de alguma forma,
interferem na área, com diferentes propósitos e com alcance diferenciado.
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3.1. Iniciativa legislativa

A iniciativa de lei é “a faculdade que se atribui a alguém ou a algum órgão para
apresentar projetos de lei ao Legislativo” (MORAES, 2008, p. 644). “É um meio eficaz
para inserir temas na agenda política”, assinala ainda Araújo (2010, p. 250). A principal
função da iniciativa de lei é definir a prioridade de apreciação do projeto, ou seja,
identificar qual Casa legislativa vai atuar deliberar primeiro sobre a matéria e qual
exercerá a função revisional. Nesse ponto, a iniciativa será direcionada aos projetos de
lei de origem legislativa, especificamente aos que deflagraram o processo legislativo na
Câmara dos Deputados de matérias concernentes à saúde, durante o período da 53ª
(quinquagésima terceira) legislatura, objeto de pesquisa do trabalho. O estudo centrouse na análise das modificações que o projeto recebeu na Casa revisora, o Senado, bem
como o tempo de tramitação.
O texto constitucional brasileiro estabelece que os projetos de lei podem ser
iniciados tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, conforme o artigo 60 da
CF. Entretanto, existe a iniciativa de lei extra parlamentar que é aquela conferida ao
Poder Judiciário, ao Presidente da República, ao Ministério Público e à iniciativa
popular. Estes projetos de lei deverão se iniciar na Câmara dos Deputados; neste caso, o
Senado sempre será a Casa revisora, obedecendo à tramitação processual prevista
regimentalmente. Neste ponto residem discussões no STF sobre a prevalência da
Câmara sobre os projetos de lei no processo de revisão, entendimentos que serão
retomados mais adiante.
A tramitação se inicia em uma das Casas Legislativas (que passa a ser
reconhecida como “Casa Iniciadora” para a proposição em questão) com a apresentação
do projeto e se desenvolve em sucessivas fases em que será examinado pelas comissões
permanentes. Nestes colegiados se darão a emissão do parecer, a discussão e a votação
da matéria. A partir daí, o projeto poderá receber os seguintes andamentos:
•

Ser apreciado no Plenário da Casa Iniciadora caso não se configure
matéria conclusiva em comissões ou, ainda, seja objeto do recurso
previsto no Art. 58, §1º da Constituição Federal de 1988;

•

Se for aprovado (conclusivamente nas Comissões ou pelo Plenário), o
projeto segue para a Casa Revisora (na maioria dos casos, o Senado),
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passando pelas mesmas fases até a aprovação, rejeição ou receber
emendas;
•

Se na Casa Revisora for aprovado, sem emendas, o projeto segue para
sanção e promulgação do Presidente da República4 (art. 66, CF);

•

Se houver emendas, o projeto retorna à Casa Iniciadora para apreciação
das alterações recebidas. As emendas podem ser aprovadas ou
rejeitadas5;

•

Se for reprovado por inteiro em qualquer Casa, o projeto será arquivado.
Nesse caso, a matéria deve obedecer ao regramento do artigo 67 6 do
texto constitucional para nova deliberação.

Com isso, o que se pretende é voltar o olhar mais direcionado às alterações
propostas pela segunda Casa, e ali, apresentando o levantamento feito com os projetos
relativos à saúde que foram iniciados na Câmara dos Deputados e na revisão, sofreram
algum tipo de alteração.
Para entender melhor acerca das proposições analisadas, faz-se necessário
verificar os dados obtidos com a pesquisa (Tabela l).
Tabela 1 – Projetos de lei de matérias relacionadas à saúde de iniciativa da Câmara dos
Deputados enviados ao Senado Federal (2007 – 2011).
Total de
proposições

Enviadas à
revisão do
Senado

Modificadas

Arquivadas

PL

73

15

14**

01

PDC

08*

-

-

-

TOTAL

81

15

14

01

Dados obtidos no Cedi - Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados.
*Todos os PDC foram transformados em Decreto Legislativo.

4

Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da
República, que, aquiescendo, o sancionará (Brasil, 2009, p. 28).
5
Branco (2009), Silva (2005), Min. Nelson Jobim Adin n. 2.182-6 (2000), dentre outros autores
entendem que no processo de revisão bicameral brasileiro, assim como em outros países, existem
vantagens da Casa iniciadora.
6
Art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo
projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de
qualquer das Casas do Congresso Nacional (Brasil, 2009, p. 28).
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** O PL 1.128/2003 recebeu 3 emendas e foi retirado de pauta pelo relator da CEC da Câmara dos
Deputados.

Os dados apontam que, ao longo do período da 53ª legislatura na Câmara dos
Deputados (2007 a 2011), foram demandadas oitenta e uma proposições dos tipos
analisados (PL e PDC) sobre temas relacionados à saúde. Dessas, apenas quinze PLs
foram encaminhados ao Senado para a revisão bicameral. Em tempos distintos, seis
retornaram com emendas, oito com substitutivos e apenas uma foi rejeitada e arquivada
pela Casa revisora. O projeto de lei nº 1.128 de 2003 que institui o Programa Nacional
de Saúde Vocal do Professor, foi considerado como alterado por ter passado pelo
trâmite do debate e votação, onde recebeu três emendas na Casa revisora. No entanto,
até o fechamento da pesquisa encontrava-se com o pedido de retirada de pauta pelo
relator da Comissão de Educação e Cultura (CEC) da Casa iniciadora.
A pesquisa aponta para a dinâmica da produção legislativa em saúde por meio de
Projeto de Lei e PDC e refletem a posição da Casa iniciadora no processo bicameral.
Diante dos dados, observou-se que a sequência de deliberação da primeira Casa operou
como filtro das proposições enviadas ao Senado, minimizando o trabalho da segunda
Casa na cadeia do processo decisório. Posto nestes termos, forçoso concluir que “os
projetos da Câmara sofrem menos impacto dos rigores seletivos dos Senadores”
(ARAÚJO, 2010, p. 251).
No tocante ao conteúdo redacional, sob o aspecto das alterações dadas aos
projetos de leis, foi verificado que houve proposição que passou pelas comissões da
Casa iniciadora e foi enviado ao Senado relatado como má redação, recebendo emenda
apenas para que fosse suprimido o artigo 1º do projeto sob a justificativa de que “a
versão original mostra-se efetivamente desnecessária, pois apenas repete informações já
constantes da ementa da propositura” 7. Vale lembrar que o aperfeiçoamento da técnica
legislativa é um dos objetivos da revisão bicameral.
É nesse sentido que serão abordados mais detalhadamente os conteúdos das
alterações propostas pelo Senado quando forem tratadas as modificações do processo
revisional.
7

Voto do relator da Comissão de Seguridade Social e Família do Projeto de Lei nº 843-E, de 2007
manifestando-se favorável à aprovação das emendas do Senado que propôs, em uma delas, a supressão do
artigo 1º do Projeto, sob esta justificativa.
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3.2. A revisão bicameral no processo legislativo

O objeto da pesquisa centrou-se na análise de projetos de lei e projetos de
decreto da Câmara. No levantamento (Tabela 1) foi observado que não houve revisão
pela segunda Casa nos PDC apresentados no período. A despeito disso, o estudo seguirá
sob o escopo da disciplina constitucional e regimental do projeto de lei.
Regimentalmente os projetos de lei podem ser de Lei Ordinária ou de Lei
Complementar, diferenciando-se pelo objeto e pelo quórum exigido para aprovação.
Para o projeto de lei ordinária é exigido para aprovação a maioria de votos em um só
turno de apreciação, enquanto o projeto de lei complementar só será aprovado mediante
o voto da maioria absoluta dos membros das Casas em dois turnos de discussão e
votação8 (BRASIL, 2009), (BRASIL C., 2006).
O sistema de revisão dos projetos entre as Casas é a técnica legislativa prevista
no arranjo constitucional pátrio. Como resultado desse processo obtém-se a norma
jurídica que afetará todo cidadão. Desse modo, os argumentos positivos sustentados a
respeito do sistema bicameral, sob o ponto de vista da análise da matéria por duas
Casas, de fato geram maior segurança jurídica, tendo em vista que o seu conteúdo
(quanto à constitucionalidade, à juridicialidade e político) terá duplo crivo de análise
por membros mais experientes - no caso, o Senado - e assim, tende a evitar abusos e
radicalismo da Casa iniciadora.
O duplo poder de decisão dos representantes entre as Casas, de certa forma,
possui mecanismos vistos como obstáculos para tentar frear os impulsos e
arbitrariedades que tendem a desvirtuar a motivação do legislador. É um regramento
benéfico sob a ótica de preservar a democracia representativa e o processo legislativo,
gerando um sentimento de compromisso e credibilidade aos representados.
No entanto, para o processo legislativo, estas idas, vindas e alterações, causam
desconfiança em relação ao bicameralismo. Não resta dúvida de que a norma deve ser
discutida, debatida e aperfeiçoada antes de inovar a ordem jurídica, para que não incorra
em inconstitucionalidade jurídica. Todavia, não deve ser deixada de lado a

8

Art.69, CF e art. 183, § 1º, c/c art. 148, Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD).
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simplificação dessas etapas para atender também aos anseios da sociedade,
especialmente quando se trata de políticas em saúde.
Os argumentos antes apresentados induzem ao estudo de uma das vertentes
apontadas contra o bicameralismo: a influência do comportamento do representante no
desempenho da atividade legiferante ante a qualidade da produção legislativa no sistema
revisional. Sob este prisma, importa considerar as funções inerentes à representatividade
parlamentar. A função política é a principal e quando esta se sobrepõe à eficiência, a
efetividade do exercício da democracia representativa pode ser afetada pela falta de
clareza, celeridade e transparência no processo legislativo.
Neste sentido, no exercício destas atribuições, surgem argumentos políticos e
interesses diversos manifestando-se em duas Casas constituídas por atores políticos com
incentivos eleitorais diferenciados para defender interesses bastante segmentados: os
membros do Senado escolhidos sob o sistema majoritário e os da Câmara pelo princípio
do voto proporcional. Ou sob o discurso federalista: uma Casa destinada a defender os
interesses dos Estados-Membros, e outra os interesses do povo. Sob esse prisma,
assinala Pereira (2000, p. 17), no processo de revisão entre as Casas, surge a
possibilidade de “anulação política da sociedade pela manifestação de determinado
projeto de lei no Senado Federal, cuja representação é de outra natureza, comparada à
da Câmara dos Deputados”.
Vale destacar aqui os argumentos de Backes (2000, p.5 apud PEREIRA, 2008,
p.17), explicitamente contrários à existência de uma segunda Casa legislativa, e a favor
do unicameralismo. Para ela, dentre alguns pontos, o principal é a “tendência do Senado
tornar o processo decisório mais lento e dificultar as transformações”.
Em suma, ante os argumentos que militam contra o bicameralismo, seja pelas
diferenças funcionais de representatividade de cada Casa, seja pela vertente do
aperfeiçoamento legislativo no desempenho legiferante, diversos autores têm se
dedicado a estudos no sentido de analisar estas hipóteses, e os resultados situam-se mais
contra do que a favor do bicameralismo. No entanto, no contexto deste estudo, o
argumento da dupla análise da proposição mostrou-se benéfica para a qualidade do texto
das proposições. Conforme o quadro das proposições, de quinze, catorze delas sofreram
algum tipo de alteração. Diante das justificativas de modificação fundamentadas pela
Casa revisora verificou-se que o texto original necessitava de aperfeiçoamento técnico
legislativo para garantir a qualidade da lei. Por este argumento, por um lado, o objetivo
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da revisão bicameral foi cumprido; por outro, não foi possível identificar o debate de
ideias para garantia da democracia. Note-se que o argumento "diferenças funcionais",
ou seja, a representatividade de interesses territoriais diferenciados, não foi objeto de
observação do trabalho.

3.3. Influência dos interesses na representatividade

Tendo em vista que as discussões dos projetos de lei observados se deram em
ambas as Casas no âmbito das Comissões, antes de prosseguir é imperioso observar as
ideias de “função de eficiência” e “função política” neste trâmite bicameral a que estão
sujeitas os representantes. Elas condicionam a atividade legislativa do parlamentar e
dizem respeito ao saber técnico, científico e à tomada democrática de decisão em todos
os níveis do processo legislativo. Sabiamente, nas palavras de Menellick de Carvalho
Neto (2003, p. 22), “não há técnica, não há ciência que não envolva opções políticas,
como não há política que não envolva conhecimento científico”.
Os incentivos dos agentes políticos devem estar pautados nestes princípios em
todas as etapas do processo legislativo. Suscitando a teoria racionalista, os
representantes estariam mais propensos a se dedicar a agilizar propostas no sentido de
políticas que visam à concentração de benefícios aos distritos eleitorais com um fim
específico, deixando de se interessar na agilidade do andamento de propostas que
beneficiariam, de forma não perceptível, toda a sociedade.
Direcionando a colocação, os projetos analisados nesse estudo dispõem sobre
políticas em saúde que não especificam determinado distrito. Ao contrário, são de
caráter genérico. São propostas identificadas como indispensáveis e que “andam a
passos de tartaruga”, e por que não dizer que “passeiam” entre as Casas do Congresso.
Neste caso, estariam os parlamentares deixando de se dedicar a este tipo de projeto por
não resultar em benefício para suas bases eleitorais? Somente a título de exemplo, vale a
pena observar as seguintes matérias e a data da proposição: são projetos que dispõem
sobre os planos privados de assistência à saúde (2000), proteção e direitos das pessoas
portadoras de transtornos mentais com redirecionamento do modelo assistencial em
saúde mental (2001), sobre o acondicionamento, a coleta, o tratamento, o transporte e a
destinação final dos resíduos de serviços de saúde (1991), dentre outros. Todas as
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matérias são de larga amplitude, porém indispensáveis para melhor qualidade de vida do
cidadão, conforme demonstra o quadro a seguir.
Quadro l – Proposições analisadas
Proposição
PL
5.800

nº

PL
nº
1.376- C
PL nº 121

PL
nº
2.958
PL nº 843

PL nº 6483

PL nº 3796

PL
nº
5522-C
PL nº 275

PL
1.670

nº

PL nº 1089

PL nº 7177

PL nº 6492

Ementa
Define o Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária e cria a
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária
Controle de natalidade de cães e
gatos.
Disciplina a propriedade, posse,
transporte
e
a
guarda
responsável de cães.
Institui o Programa Voluntário
de Vacinação – PVV.
Permite a ausência ao serviço
para realização de exame
preventivo câncer mama, útero e
próstata.
Dispõe sobre a Política Nacional
de Conscientização e Orientação
sobre o Lúpus Eritematoso
Sistêmico.
Disciplina fornecimento de
alimentação diferenciada para
crianças
e
adolescentes
portadores de diabetes nas
escolas públicas.
Obriga a implementação de
protocolo
terapêutico
para
prevenção vertical do HIV
Estabelece normas de segurança
a
serem
seguidas
pelos
estabelecimentos que especifica.
Proíbe a utilização do
jateamento de areia a seco,
determina prazo para mudança
tecnológica nas empresas que
utilizam este procedimento e dá
outras providências.
Estabelece
o
medicamento
genérico para uso veterinário e
dispõe sobre a utilização.
Obriga o fornecimento de bolsas
de colostomia pelos planos e
seguros privados de saúde.
Dispõe sobre a dispensação de
medicamentos contendo
antimicrobianos.
Cria programa de saúde vocal do
professor da rede pública.

Ano da
propositura
2005

Instância atual
Convertida na Lei-11.972/09.
Poder Executivo.

2003

CSSF.

1999

CSSF

2000

CCJC

2007

CSSF

2006

CEC

2004

CCSSF

2005

CCSSF

2007

CCJC

1999

CDEIC

2003

CAPADR

2002

CCJC

2006

CSSF

PL
nº
2003
Retirado de pauta pelo relator
1.128-D
da CEC.
TOTAL
14*
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados obtidos no site www.camara.gov.br.
* 01 projeto de lei foi arquivado.
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Nesse contexto, apenas para um entendimento prático, julga-se importante a
colocação de Machado (2007, p. 25), quando analisa a seleção de relatores, e aqui,
fazendo analogia ao debate das matérias pelos representantes no processo revisional, ele
o compara a um jogo em que “as estratégias dos legisladores não acontecem
“livremente” em um vazio institucional. A prática política no interior do parlamento é
regulada por um conjunto de regras que compõem o regimento interno”. E conclui: “as
estratégias individuais são perpassadas pelas regras que definem os “jogadores”, as
“cartas”, as “jogadas” possíveis e a sequência das “rodadas”. O resultado desse jogo é a
predominância executiva sobre o Legislativo com alto índice de aprovação e baixa
rejeição dos projetos do Executivo, contra alta rejeição e aprovação baixa das propostas
do Legislativo, segundo estudos de Figueiredo e Limongi (1996).
A formação do Congresso é disposta de forma a incentivar a formação de dois
grupos com poder deliberativo. De um lado o grupo que governa e seus aliados,
apostando nos êxitos do governo; de outro, a oposição com interesses diferenciados
interferindo na execução governamental, ambos com estratégias diferentes. E ainda, os
partidos políticos organizados antecipam as reações em ambas as Casas para minimizar
os riscos de rejeição das demandas executivas para garantir a aprovação de seus projetos
por meio da atuação dos líderes com requerimentos de urgência e outros mecanismos
institucionais. A questão toma outra dimensão quando surge a negociação como meio
para favorecimento de determinada matéria em detrimento de outra, como o que ocorre
por meio do acordo de líderes. É o que salienta Gomes (2011, p.80), quando identifica
que “em cada instância de decisão os atores têm oportunidade de atualizar suas
informações e reduzirem incertezas quanto: ao mérito da política analisada e sobre os
custos e benefícios políticos”.
Diante dessas estratégias, o questionado unicameralismo oferece maior dinâmica
e transparência para o processo legislativo. Por um lado existe a influência dos partidos
políticos aliada aos líderes partidários estreitando os relacionamentos entre o Executivo
e o Legislativo (NEIVA, 2011), e por outro os sistemas eleitorais que geram incentivos
institucionais que afetam o comportamento dos representantes. Importante frisar o peso
das Medidas Provisórias dominadoras da pauta congressual com o propósito de aprovar
matérias de interesses do governo com maior rapidez, afogando os projetos de iniciativa
dos parlamentares que são aprovados em menor número, conforme dados de pesquisa
feita por Figueiredo e Limongi (1998, p. 82). Os resultados apontaram uma “forte e
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marcante preponderância do Executivo sobre um Congresso que se dispõe a cooperar e
vota de maneira disciplinada”, ao contrário do comportamento norte-americano em que
o presidente possui limitados poderes legislativos.
Dentro dessa perspectiva, pertinente é a visão do ex-Presidente da República
Fernando Henrique Cardoso (2006, p. 75), a respeito do papel político dos partidos e o
comportamento dos seus agentes:
Nada mais equivocado do que subestimar o papel político do Congresso e
dos partidos. Os chavões sobre estes oscilam. Ora os consideram
incoerentes, sem ideologias, mera máquina eleitorais. Ora confundem
legendas com partidos e vêem, nas votações do Congresso coerência
partidária, quando na maior parte das vezes trata-se apenas de apoio ao
governo ou oposição a ele. Pior ainda, muitas vezes, nos dois casos, os
parlamentares agem por motivos que nada tem a ver com as ideologias
proclamadas nos programas partidários. Na verdade há um pouco de tudo
isso em cada um dos partidos – coerência, apoio em troca de vantagens de
todo o tipo, visões ideológicas -, dependendo das regiões e da força dos
chefes políticos, bem como do momento, da formação dos dirigentes
partidários e de suas trajetórias de vida.

Vencido isso, eis que restou como resultado da análise, na revisão dos projetos
de leis durante o período de 2007 a 2011: o Senado, substancialmente, desenvolveu um
papel de “revisor de texto”; ora especificando o texto apresentado pela Casa iniciadora,
ora corrigindo falhas na redação, por vezes corrigindo “impropriedades jurídicas e
constitucionais”, outras alterando o prazo para entrada em vigor da norma. Frise-se que,
embora tendo o poder constitucional de rejeitar o projeto por inteiro, o Senado pouco o
fez. De quinze projetos de lei enviados pela Casa iniciadora à revisão, o Senado
arquivou apenas um, dando preferência à modificação sob a forma de substitutivo e
emenda. Em tese, a revisão bicameral pelo Senado não gera o temor do arquivamento
do projeto aos Deputados. Ao contrário, a forma como se deu a revisão das proposições
em estudo e a receptividade das alterações pela Casa iniciadora, há de supor que os
Deputados creditam confiança na apreciação e julgamento pelos Senadores. Por fim,
verificou-se que quando estes votaram pela alteração dos projetos por emenda,
basicamente a Casa revisora utilizou o tipo “emendas de redação”, sempre objetivando
o aperfeiçoamento técnico quando ajustou textos, suprimiu artigos, adequou condutas,
dentre outros.
Parece razoável considerar que não houve empenho suficiente nas Comissões da
Casa iniciadora. Sim, pois o projeto de lei antes de ir à segunda Casa, já passou pelo

39

exame das comissões permanentes da Câmara, com a discussão e votação da matéria,
emissão de parecer, decisão e votação dos seus membros. O sistema revisional se torna
eficiente se, neste trâmite, houver aperfeiçoamento da técnica legislativa por agentes
com informação suficiente sobre a matéria a ser deliberada na Casa iniciadora,
assegurando-se das possibilidades e repercussões do projeto de lei. Assim, o projeto,
aperfeiçoado, obterá a aprovação na segunda Casa e seguirá para a conclusão do
processo legislativo sem necessitar retornar à Casa iniciadora, reduzindo o tempo de
tramitação.
Aqui surge uma pergunta: por que projetos importantes que implicam em
melhorias para a saúde do cidadão permanecem por longos nove anos, tal como o PL nº
7177/2002, que dispõe sobre impor às operadoras de planos de saúde o “fornecimento
de bolsas de colostomia” 9 aos pacientes com uso domiciliar? Somente para situar o
leitor, cabe mencionar a necessidade emergencial do uso desse produto por um paciente
submetido a tratamento cirúrgico com desvio do trânsito intestinal para a parte externa
do abdômen. Não é difícil imaginar o desconforto sofrido pelo paciente que necessita
esvaziar a bolsa, objeto do projeto mencionado, utilizada para o depósito de fezes, e
lavá-la para não ser constrangido pelo odor causado pela reutilização. Ao passo que, se
for fornecida bolsa para troca domiciliar pelo plano de saúde, a higiene é mantida,
minimiza o desconforto e proporciona melhor qualidade de vida ao paciente. Note-se
que esta manutenção torna-se dispendiosa e por isso, aqui cabe pelo menos duas
indagações: por que este projeto tem se arrastado por tanto tempo ante a matéria que
dispõe? Quais os reais interesses que estão sendo defendidos no jogo político? Ao
retomar as anotações da função política se sobrepondo à função eficiência, é possível
identificar a colocação prática da teoria, pelo menos é o que se extrai.
Por fim, a pesquisa não foi suficiente para identificar o método utilizado pelos
representantes, os arranjos institucionais e a concentração de poder em cada uma das
instâncias decisórias do processo legislativo bicameral, por conterem caminhos ainda
obscuros. Parece além da análise científica do homem. Vale apenas indicar a
necessidade de percorrer passo a passo os procedimentos do processo para compreender
9

Projeto de Lei nº 7177, de 2002 de autoria da Deputada Jandira Feghali para “alterar a Lei nº 9.656, de 3
de junho de 1998, para dispor sobre a obrigatoriedade de fornecimento de bolsas de colostomia pelos
planos e seguros privados de saúde”. O projeto retornou do Senado com um substitutivo que será
analisado em momento oportuno no decorrer do trabalho.
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as atividades internas, nas diversas instâncias das Casas do Legislativo, no sentido de
entender o quanto esses atos influenciam na qualidade da legislação produzida, sem
deixar de sugerir a análise com métodos das proposições para que o Senado não fique
apenas como ratificador das proposições da Câmara.

3.4. As modificações no processo revisional

Como antes sinalizado, grande parte das proposições deste estudo foram
apreciadas no processo de revisão pelo Senado e receberam reformulações por meio de
emenda. Essas emendas, explique-se, tratam-se de atos do processo legislativo, e não se
confundem com a Emenda Constitucional do artigo 60 da Constituição Federal.
As emendas são proposições acessórias ao projeto de lei. São um recurso próprio
dos parlamentares e contribuem para o equilíbrio das atividades bicamerais, quando
permitem aos legisladores a participação ativa no conteúdo da lei, sugerindo
modificações nos interesses relativos à matéria.
Quanto à classificação, as emendas podem ser supressivas, se tendem a erradicar
alguma parte da proposição; são aglutinativas as emendas que resultam da fusão de
outras emendas, e aditivas se acrescentam algo à proposição. A emenda pode ainda
modificar o projeto submetido às Casas, alterando a proposição sem, contudo, modificála substancialmente. São chamadas de substitutivas as emendas apresentadas como
substituição de parte de outra proposição. Os chamados substitutivos têm a natureza de
uma emenda substitutiva ampliada quando pretendem alterar “substancial ou
formalmente, em seu conjunto” a outra proposição, considerando-se alteração formal
aquela que visar exclusivamente ao aperfeiçoamento legislativo (BRASIL C. , 2006, p.
113). Já as emendas de redação, segundo o art. 118, §8º do mesmo regimento, são
utilizadas para “sanar vício de linguagem, incorreção de técnica legislativa ou lapso
manifesto”.
Há, no entanto, restrições constitucionais ao poder de emenda pelo parlamentar.
O texto do artigo 63 proíbe emendas que aumentem despesas “nos projetos de iniciativa
exclusiva do Presidente da República (...); projetos sobre organização dos serviços
administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos tribunais federais e
do Ministério Público” (BRASIL, Constituição Federal, 2009, p. 27).
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Dito isso, o presente trabalho se dedica a analisar a atividade revisional do
sistema bicameral tendo como limitação a deliberação de projetos de iniciativa da
Câmara dos Deputados, com temas atinentes à saúde, os quais foram enviados ao
Senado Federal (SF) para a segunda análise da matéria e obtiveram algum tipo de
modificação. É conveniente salientar, que o estudo realizado se desenvolveu em dois
momentos: primeiro, sob o aspecto da análise da(as) alteração(ões) demandadas no
Senado, avaliando a efetividade da alteração na Casa revisora diante da admissibilidade
ou não das alterações pela Câmara, e segundo, sob o aspecto do tempo demandado para
a revisão bicameral, observando o tempo de tramitação dos projetos neste sistema de
“idas e vindas” entre as Casas.
Na prática, pelo andamento dos projetos analisados, os mesmos iniciaram-se na
Câmara dos Deputados, foram debatidos, votados e os textos aprovados foram
encaminhados ao Senado para revisão. De modo semelhante, na segunda Casa, os
projetos de lei foram analisados, discutidos e votados e aprovados com alterações.
Retornando à Casa iniciadora, as alterações sofreram nova etapa de discussão e votação,
porém restrita apenas às modificações propostas pela Casa revisora.
Neste momento em que se debruça sobre as alterações advindas do Senado, há
algumas regras específicas: as emendas da Casa revisora não são susceptíveis de
subemenda (emenda da emenda); e a Casa iniciadora pode aprovar ou rejeitar cada
emenda ou, ainda, oferecer um substitutivo composto por dispositivos do projeto de lei
original aprovado pela Câmara acrescido de emendas aprovadas pelos Senadores, na
prática fazendo surgir um novo texto. Aprovada, a redação resultante vai para sanção
presidencial e promulgação. Rejeitadas todas as alterações propostas pela Casa revisora,
vai a sanção e promulgação o projeto nos termos aprovados originalmente pela Casa
iniciadora.
Esta prevalência, pela doutrina, se dá também pelo preceito constitucional do
artigo 64 quando atribui aos projetos de iniciativa do Presidente da República, do STF e
dos Tribunais Superiores o início da discussão e votação Câmara dos Deputados. Sendo
do Executivo a predominância de iniciativa e aprovação das leis, conforme estudo de
Figueiredo e Limongi (1999), forçoso concluir que a Câmara, de fato, fica privilegiada
com o poder de revisor final. Por outro lado, no processo de revisão, o texto
constitucional concedeu o poder à segunda Casa de rejeitar e arquivar o projeto enviado
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à revisão, aumentando assim os poderes do Senado sobre a revisão dos projetos de lei
de iniciativa da Câmara.
De outro modo entendeu o relator, Ministro Maurício Corrêa, admitindo a
incorporação de destaques à emenda substitutiva da Casa revisora por entender que foi
“cumprida a plena realização do processo legislativo com a manifestação de vontade das
duas Casas do Congresso Nacional” (Adin nº 2.182-6/DF – Voto do relator, Ministro
Maurício Corrêa, p.9). A Adin foi julgada no sentido de que:
(...) a rejeição do substitutivo pela Câmara, aprovando apenas alguns
dispositivos dele destacados (artigo 190 do RI-CD), implica a remessa
do projeto à sanção presidencial, e não na sua devolução ao Senado,
porque já concluído o processo legislativo, caso contrário, dar-se-ia
interminável repetição de idas e vindas de uma Casa Legislativa para
outra, o que tornaria sem fim o processo legislativo (2000, p.1).

Este é o entendimento que tem prevalecido na Suprema Corte. Outra discussão
na mesma Adin é quanto ao tipo de emenda admitida pela Casa revisora. O projeto só
retornará à Casa iniciadora se a emenda produzir proposição jurídica diversa da original,
ou ainda se a modificação produzir alterações de aplicação do texto emendado. Implica
dizer que a Casa revisora não optou pela rejeição do projeto, apenas propôs alterações
por entendê-las adequadas. Neste sentido é o entendimento do STF:
(...) Projeto de lei aprovado na Casa iniciadora (CD) e remetido à Casa
revisora (SF), na qual foi aprovado substitutivo, seguindo-se sua volta
à Câmara (CF, artigo 65, par. Único).
A aprovação de substitutivo pelo Senado não equivale à rejeição do
projeto, visto que “emenda substitutiva é a apresentada a parte de
outra proposição, denominando-se substitutivo quando a alterar,
substancial ou formalmente, em seu conjunto” (§ 4º do artigo 118 do
RI – CD); substitutivo, pois, nada mais é do que uma ampla emenda
ao projeto inicial (...) (Adin nº 2.182-6/DF – Voto do relator, Ministro
Maurício Corrêa, p.1).

Apesar dos questionamentos, as modificações, num primeiro momento, dão sinal
de atuação política participativa, aumentando a eficiência da tramitação bicameral e
refletem melhor qualidade na legislação. É certo que as negociações políticas
aumentam, uma vez que os partidos políticos representados na Câmara também atuam
no Senado, mas acredita-se que os representantes estão imbuídos no interesse coletivo,
para melhorar o texto que atenda melhor as necessidades dos representados. Nessa
interação bicameral, o processo legislativo, nas palavras de Araújo (2009, p.172), “é um
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bom exemplo de jogos em múltiplas arenas, com fluxo ininterrupto, onde as decisões
são interdependentes, seja porque elas ocorrem paralelamente em diversas instâncias de
veto, seja porque estão encadeadas no tempo”.
É sob este discurso que está fundada a dinâmica do processo decisório
bicameral. Na análise da revisão dos projetos de interesses da saúde, ora em estudo, o
levantamento demonstra que o Senado tendeu a aperfeiçoar as proposições por meio de
substitutivos, como demonstra o Quadro 2.
Quadro 2 - Distribuição dos projetos de lei conforme o tipo de alteração sofrida no
Senado e a recepção na Casa iniciadora (2007-2011)*.
Nº PL

Ementa

5.800/20005

Define o Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária e cria a
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária.
Controle de natalidade de cães e
gatos.
Disciplina a propriedade, posse,
transporte e a guarda responsável
de cães.
Institui o Programa Voluntário de
Vacinação – PVV.
Permite a ausência ao serviço para
realização de exame preventivo
câncer mama, útero e próstata.
Dispõe sobre a Política Nacional
de Conscientização e Orientação
sobre o Lúpus Eritematoso
Sistêmico.
Disciplina
fornecimento
de
alimentação diferenciada para
crianças e adolescentes portadores
de diabetes nas escolas públicas.
Obriga a implementação de
protocolo
terapêutico
para
prevenção vertical do HIV
Estabelece normas de segurança a
serem
seguidas
pelos
estabelecimentos que especifica.
Proíbe a utilização do jateamento
de areia a seco, determina prazo
para mudança tecnológica nas
empresas que utilizam este
procedimento e dá outras
providências.
Estabelece
o
medicamento
genérico para uso veterinário e
dispõe sobre a utilização.
Obriga o fornecimento de bolsas
de colostomia pelos planos e
seguros privados de saúde.

1.376C/2003
121/1999

2.958/2000
843/2007

6483/2006

3796/2004

5522-C/2005

275/2007

1.670/1999

1089/2003

7177/2002

Nº de
Eme
ndas
2

Substit
utivo

Comissão Casa Iniciadora

-

Convertida na Lei-11.972/09. P.
Executivo.

2

-

CSSF - Acolheu as emendas.

3

-

CSSF - Acolheu as emendas.

2

-

2

-

CCSF- Acolheu as emendas/
CCJC- sem parecer.
CSSF - Acolheu as emendas.

-

1

CEC – pela aprovação do
substitutivo.

-

1

CCSSF-Aprovado e rejeitado 2
incisos do art. 1º.

-

1

CCSSF- pela aprovação do
substitutivo.

-

1

CCJC – rejeitado o substitutivo
e mantido PL.

-

1

CDEIC+CCJC- pela aprovação
do substitutivo.

-

1

CCJC e CAPADR- pela
aprovação do substitutivo.

-

1

CCJC-Aprovado
com
emendas de redação.

2

44
6492/2006

1.128D/2003
TOTAL

Dispõe sobre a dispensação de
medicamentos contendo
antimicrobianos.
Cria programa de saúde vocal do
professor da rede pública.

-

1

CSSF-Rejeitado o substitutivo e
mantido o PL.

3

-

Retirado de pauta pelo relator
da CEC.

14
8
Elaboração própria, a partir de dados obtidos no site www.camara.gov.br.
*Apenas projetos com tramitação concluída no Senado e encaminhada à Casa iniciadora; tramitação
acompanhada até 07/10/2011.

No período analisado, os dados mostraram que os Senadores utilizaram mais a
função de elaborar substitutivos do que emendas para alteração do projeto da Casa
iniciadora, levando-se em consideração que apenas seis projetos de lei receberam mais
de uma emenda. Possivelmente, isso se deve aos aspectos técnicos e políticos
demandados pela proposição, vez que é mais fácil reformular o projeto do que consertar
o que está defeituoso por meio de emendas.
Das catorze proposições encaminhadas à revisão, oito receberam substitutivo.
Destes, a comissão da Casa revisora10 votou pela aprovação do substitutivo do Senado;
um projeto teve o substitutivo aprovado com emendas de redação, outro teve aprovado
o substitutivo e rejeitados os incisos II e III do § 2º do artigo 1º, para adequação à Lei
Complementar (LC) nº 95, de 1998, e somente dois projetos tiveram rejeitados os
substitutivos e mantido o projeto inicial, “por apresentar melhor técnica legislativa”.
Das catorze emendas aprovadas pelos Senadores, treze foram classificadas como
emendas de redação e apenas uma teve arguida a falta de legitimidade de iniciativa de
parte do projeto, podendo-se classificá-la como emenda supressiva. Independentemente
disso, as emendas foram acolhidas na Casa iniciadora, pelas Comissões, por
unanimidade, por considerarem as alterações com melhor técnica legislativa. Isto
demonstra a presença da função eficiência se sobrepondo aos interesses políticos na
tramitação bicameral, uma vez que o emendamento não gerou conflito político entre as
Casas e proporcionou qualidade na legislação.
Note-se, portanto, que no conjunto das proposições analisadas, pelo número de
acolhimentos das alterações apresentadas pela Casa revisora, isso possivelmente pode
ser atribuído ao aspecto técnico do emendamento frente à qualidade redacional da
elaboração do projeto da Casa iniciadora. Pode-se ainda inferir que no período
10

Os projetos analisados ainda se encontram na fase de revisão e não passaram por todas as comissões
para análise das alterações do Senado. Os dados são baseados no último andamento fornecido pelo site da
Câmara dos Deputados – andamento das proposições.
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analisado, no que se refere às proposições em saúde, a dupla análise do sistema
bicameral atingiu o seu objetivo e contribuiu para o aprimoramento do texto original e o
aperfeiçoamento legislativo.
Por outro lado, é preciso analisar o tempo demandado para a revisão bicameral,
observando a efetividade da segunda Casa em relação ao tempo do trâmite, se este, de
fato, gera a multiplicação de prazos técnicos “sem geralmente melhorar o conteúdo das
decisões” apontado por Bobbio (1998, p. 111) como prejudicial ao sistema revisional.
Quadro 3 - Distribuição das proposições em saúde de acordo com a revisão bicameral.
Proposição

Ementa

Enviado
ao Senado

Retornou
Câmara

1670/1999

Proíbe a utilização do
jateamento de areia a seco,
determina prazo para
mudança tecnológica nas
empresas que utilizam este
procedimento e dá outras
providências.
Estabelece a disciplina legal
para a propriedade, a posse,
o transporte e a guarda
responsável de cães.
Institui
o
Programa
Voluntário de Vacinação –
PVV.
Obriga o fornecimento de
bolsas de colostomia pelos
planos e seguros privados
de saúde.
Estabelece o medicamento
genérico para uso
veterinário e dispõe sobre a
utilização.
Cria programa de saúde
vocal do professor da rede
pública.
Dispõe sobre a política de
controle da natalidade de
cães e gatos e dá outras
providências.
Disciplina fornecimento de
alimentação diferenciada
para crianças e adolescentes
portadores de diabetes nas
escolas públicas.
Define o SNVS e cria a
ANVS – aumenta prazo de
validade, certificação e
fabricação medicamento
indústria farmacêutica.
Obriga a implementação de
protocolo terapêutico para

11/04/2002

12/11/2010

3/8/11CCJC

8anos e 7meses

30/06/2000

22/09/2009

21/9/11CSSF

9anos e 3meses

05/10/2001

09/12/2009

3/10/11CCJC

8anos e 2meses

01/06/2006

12/08/2009

3/5/11-CCP

3anos e 2meses

15/12/2004

17/11/2010

7/6/11CCJC*

5anos
11meses

11/03/2009

23/11/2010

11/5/11CEC

1ano e 8meses

15/12/2004

13/08/2010

6/9/11CSSF

5anos e 8meses

26/10/2005

20/07/2009

8/9/11CCJC

3anos e 9meses

29/11/2007

14/10/2008

15/7/09Lei**

9 meses

20/11/2007

04/12/2009

30/6/11CCSF

2anos e 1mes

121/1999

2958/2000

7177/2002

1089/2003

1128/2003

1376/2003

3796/2004

5800/2005

5522/2005

Situação
atual

Tempo de
revisão

e
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prevenção vertical do HIV
Dispõe sobre a Política
30/09/2009 02/10/2009 21/9/11Nacional de
CEC
Conscientização e
Orientação sobre o Lúpus
Eritematoso Sistêmico.
843/2007
Permite a ausência ao 17/10/2008 23/11/2010 9/6/11serviço para realização de
CSSF
exame preventivo câncer
mama, útero e próstata.
275/2007
Estabelece normas de
23/12/2008 12/08/2009 15/9/11segurança a serem seguidas
CCJC
pelos estabelecimentos que
especifica.
5741/2001
Cria Comitês de Estudos e
20/11/2007 30/03/2011 26/5/11Prevenção à Mortalidade
CSSF
Materna nos Estados e
Municípios.
6492/2006
Dispõe sobre a dispensação 02/06/2009 23/12/2009 28/9/11de medicamentos contendo
CSSF
antimicrobianos.
Elaboração própria, a partir de dados obtidos no site www.camara.gov.br
*O projeto está pronto e aguarda entrar na pauta para a ordem do dia no plenário.
**O projeto foi convertido na Lei nº 11.972/09 pelo Executivo.
6483/2006

03 dias

2anos e 1mes

8 meses

3 anos
meses

e

4

6 meses

Percebe-se pelo disposto no Quadro 3, tomando-se os projetos de lei objeto do
estudo, que é extremamente longo o tempo médio de tramitação entre uma Casa e outra.
Da mesma forma, embora não especificado no Quadro 3, os projetos aprovados na
Câmara, depois de um longo tempo de tramitação, é que são remetidos ao Senado para a
revisão. No período analisado, o Senado levou três vezes mais tempo, em média, para
discutir e votar um projeto de autoria dos Deputados, comparado ao tempo de
tramitação na Casa iniciadora. Significa dizer que o sistema revisional nos projetos de
lei relativos à saúde iniciados na Câmara dos Deputados no período 2007-2011 teve o
tempo de tramitação multiplicado. Portanto, o tempo demandado para a revisão entre as
Casas pode ser apontado como ponto negativo para o sistema bicameral.
Dados da Câmara dos Deputados apontam que o tempo médio de tramitação de
PL-Saúde convertidos em lei entre 1999 e 2006 foi de 1.004 dias (dois anos e dois
meses) para projetos apresentados pela Câmara, ficando atrás do Senado, que levou 957
dias e do Executivo que conseguiu abreviar o processo para 238 dias (GOMES,
CARVALHO & REIS, 2009, p. 6). De semelhante modo, em período maior apreciado
por Baptista, sobre as leis da saúde de 1990 a 2006, verificou-se que “enquanto o
Executivo levou em média 260 dias para aprovar um projeto, o Legislativo levou em
média 1.501 dias” (BAPTISTA, 2010, p. 102). No entanto, considerando o tempo
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médio para tramitação das proposições convertidas em lei de 1990 a 2006 e o tempo
demandado para a revisão bicameral das proposições objeto deste estudo (2007-2011),
forçoso concluir que o tempo de conversão em lei das proposições em saúde do período
em estudo será maior do que o levantado anteriormente, tendo em vista que já atingiram
o tempo médio de dias dos projetos já convertidos em lei e ainda estão em fase de
análise das alterações pela Casa iniciadora.
Observe-se, por exemplo, o projeto de lei nº 1.128/2003 que dispõe sobre a
criação do Programa Nacional de Saúde Vocal do Professor da rede pública de ensino,
que demorou seis longos anos para ser encaminhado à revisão, por lá permaneceu
durante vinte meses, recebeu três emendas e ao retornar à Casa iniciadora, foi retirado
de pauta pelo relator da primeira comissão desde maio do corrente ano e até o
fechamento da pesquisa (outubro/2011) não houve alteração no andamento da
proposição.
Da mesma forma, merece ser ressaltado o PL nº 1.670, de 1999, que “proíbe a
utilização do jateamento de areia a seco e determina prazo para mudança tecnológica
nas empresas que a utilizam”. O projeto adormeceu durante oito anos na Casa revisora,
recebeu substitutivo que alterou o projeto inicial para impor penalidades em caso de
descumprimento da lei, retornou à Casa iniciadora e foi apreciado pela Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC), que votou pela
aprovação do substitutivo do Senado. O relator demonstrou em seu voto informação
suficiente capaz de gerar a conscientização da gravidade da exposição à atividade,
levando o ser humano ao acometimento de doença grave. O tempo para aprovação da
proposição dada a relevância da matéria surpreendeu, inclusive, o relator da comissão. É
o que se extrai do voto do Deputado Felipe Bornier:
Impressiona-nos, também, que o Congresso Nacional ainda não tenha
aprovado em definitivo esta matéria, de suma importância, que aqui
tramita desde 1999, de evidentes benefícios para a saúde e para a
economia, e cujos impactos econômicos negativos resultantes de sua
aprovação, além de pequenos, afetariam tão poucos (Voto do relator
da CDEIC, Deputado Felipe Bornier ao PL nº1670-F, de 1999).

Por todo o exposto, os resultados do estudo corroboram as pesquisas anteriores
citadas, permitindo sugerir que o Poder Executivo exerce pleno controle sobre a
condução de políticas públicas em saúde no âmbito do Legislativo pela autoria e pelo
número de projetos apresentados. Por outro parâmetro, que não o da proporção de
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conversão em lei de iniciativa do Executivo e Legislativo de Gomes (2011) e Figueiredo
e Limongi (1996), os resultados do fator tempo na tramitação das matérias objeto da
pesquisa demonstraram que o controle do Executivo, considerando a sobreposição de
prioridades sobre as matérias que delibera frente aos projetos individuais, interfere na
produção legislativa quando utiliza os recursos de urgência que lhe são facultados para
agilidade na aprovação dos projetos de sua iniciativa.
Dessa experiência, o sistema revisional no período analisado sob o escopo do
trabalho proposto mostrou-se positivo para o aperfeiçoamento técnico da legislação. O
Senado, efetivamente, exerceu de forma ativa o seu papel como instância revisora,
reformulando e revisando as propostas que aprecia. Porém, o longo período de tempo de
tramitação da matéria de uma Casa à outra contribuiu para afirmação do argumento de
prejudicialidade ao processo legislativo, tendo em vista que o tempo demasiado pode
gerar a ineficiência da garantia do direito.
Foge, contudo, ao escopo deste trabalho, por falta de elementos indicadores,
apontar outras causas do excesso de prazo na decisão sobre os projetos. Sabe-se, no
entanto, da existência de práticas institucionais que propiciam o ajuste de interesses
políticos, pois as oportunidades para aprovação dos projetos dependem de fatores que
transcendem os vínculos partidários dos autores, e as negociações durante a tramitação
do projeto para isto contribuem. Há ainda que se considerar a existência de duas
campanhas eleitorais durante o período, em 2008 nas prefeituras municipais, e em 2010
para as cadeiras do Senado e da Câmara, além dos governos estaduais e da Presidência
da República, quando há um envolvimento ainda maior dos representantes com o pleito,
especialmente os Senadores que têm mandatos duas vezes mais longos. Conforme
estudo feito neste sentido, o resultado foi capaz de afirmar que as eleições interferem na
agenda congressual, pelo envolvimento (dos que concorrem e dos que não concorrem)
nas atividades de campanha, gerando declínio na curva de produção. Indo mais além,
por fim, Araújo (2010) identifica a retomada do crescimento na produtividade
legislativa após os pleitos eleitorais. Milita ainda a favor do Senado, na tentativa de
justificar o prolongamento de prazos na revisão dos projetos da primeira Casa, a atuação
como Casa revisora de todos os projetos de lei, exceto os iniciados no Senado. O tempo
prolongado de tramitação apontado na pesquisa não encontra respaldo quando
apontamos a premissa de que os agentes da segunda Casa recebem a matéria já debatida
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e com informações geradas pela primeira Casa. Assim, “os projetos da Câmara sofrem
menos impacto dos rigores seletivos dos Senadores”, afirma Araújo (2010, p.246).
No entanto, por fim, vale considerar ainda a interferência das lideranças
partidárias sobre a agenda dos trabalhos nas Casas para garantir a disciplina dos atores
políticos. Nesta arena, o sistema político brasileiro se sustenta “em troca de favores, o
que não tem fortalecido o sistema político no sentido democrático” (ARAÚJO, 2010,
p.246). Nesse contexto, sob o controle dos líderes, torna-se latente a divergência na
eleição de prioridades por parte do Congresso e do Executivo (exercendo o controle do
orçamento da União), gerando dificuldades para apreciação e aprovação de projetos de
autoria parlamentar na dinâmica institucional do processo de tomada de decisão
política. A negociação, ressalta Rennó, “passa a ser cara e ineficiente, levando, se não à
paralisia decisória, pelo menos ao atraso na aprovação de reformas necessárias e à
modificação das propostas originais” (2006, p. 264).
Grosso modo, a estrutura legislativa necessita de ajustes para amenizar o dilema
institucional da morosidade apontado também por Tancredo Neves:
O Poder Legislativo, o Congresso Nacional, trincheira intransponível
da República, cidade inexpugnável da democracia, (...) precisa
promover com urgência a atualização das suas técnicas de legislar,
precisa aprimorar seus métodos e seus processos de trabalho.
Chamado a legislar sobre infinidade de problemas, envolvendo em
grande parte questões técnicas inacessíveis à sua competência, perdese na inércia ou na ineficiência. É que a sua estrutura tornou-se
ineficaz, gerando fracasso do seu funcionamento e, em consequência,
levando-o à desestima do povo (Delgado, 2010, p.374).
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4. Produção legislativa em Saúde e qualidade da lei
4.1. Contextualizando a Saúde no Brasil

A Constituição Federal de 1988 prescreve no art. 196 o direito à saúde como
“direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL,
2009). A partir da nova Carta constitucional, o modelo do sistema de saúde passou de
fragmentado e centralizado, em que a assistência à saúde só era garantida para pessoas
que fossem vinculados ao Instituto Nacional de Assistência Médica (INAMPS) e
baseado na divisão de competências conferida aos ministérios 11 obedecendo a um
modelo excludente, a um sistema universal e integral, garantindo assistência à saúde a
todos e em diferentes níveis do sistema. Atualmente, atende-se a um conceito ampliado
de saúde, não se limitando apenas às ações diretas de recuperação da saúde, mas
também regulamentou ações mais abrangentes no sentido de garantir proteção da saúde
e promoção de bem estar ao destinatário do texto constitucional.
A evolução histórica da saúde no Brasil até chegar ao direito assegurado nos
moldes da atual Carta não pode ser esquecida. No período que antecedeu a atual
Constituição Federal a saúde era considerada como um benefício da previdência social
de cunho assistencialista e curativo, ou seja, as medidas preventivas de promoção à
saúde não faziam parte da política de governo. Marcado pelo movimento da Reforma
Sanitária, surgido da “indignação de setores da sociedade sobre o dramático quadro do
setor Saúde” (BRASIL M. d., 2007, p. 7), nos idos dos anos 60 o direito à saúde
começava a ser idealizado e pode-se dizer que foi o pontapé inicial para a grande
conquista obtida em 1988, seguido da VIIIª Conferência Nacional de Saúde em 1986. O
evento foi bem mobilizado, ocorreu em um período de abertura política após ditadura
militar e contou com a participação da sociedade civil organizada sob a bandeira do
“direito à saúde como dever do Estado” (BRASIL M. d., 2007), (BAHIA, COSTA, &
STRALEN, 2007). O resultado foi positivo para todos brasileiros. Dali saíram
11

A Lei nº 6.229, de 1975 “dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Saúde” e atribuiu
responsabilidades de execução de ações à saúde ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Previdência e
Assistência Social que exercia prestação direta dos serviços de saúde por meio de entidades privadas. A
lei foi revogada pela Lei 8.080, de 1990.
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resoluções acolhidas pela Constituinte que definiram o conceito de saúde elencado no
supracitado art. 196 da intitulada “Constituição cidadã” de 1988.
Essa nova ordem constitucional impôs ao Estado a obrigação de desenvolver
políticas de saúde, sob o princípio da universalidade que fundamenta o Sistema Único
de Saúde (SUS), para assegurar o acesso irrestrito a ações para a recuperação, proteção
e promoção à saúde a todos os grupos sociais. O sistema é único, portanto, obriga todo
órgão público federal, estadual ou municipal a realizar a prestação do atendimento
integral à saúde por meio de ações e princípios descritos na Lei Orgânica da Saúde12
(LOS). Cite-se, por exemplo o enunciado do art. 7º, inciso, II da lei que descreve o
conceito de integralidade entendida “como um conjunto articulado e contínuo das ações
e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em
todos os níveis de complexidade do sistema” (BRASIL, 1990, p.4).
Apesar das garantias constitucionais e de todo o amparo infraconstitucional e
infralegal (Normas Operacionais Básicas do SUS – NOB, as Normas Operacionais de
Assistência à Saúde – NOAS e a Política Nacional de Atenção Básica (Portaria 648/GM
de 28 de março de 2006), o SUS, após 15 anos de implantação, avançou timidamente,
com distanciamento do objetivo e dos princípios a que se destinou: descentralização
(direção única em cada esfera de governo), cooperação (participação da população na
formulação das políticas públicas) e assistência integral à sáude de todos, independente
do poder aquisitivo. As ações têm sido enfatizadas em programas focais e a
”universalização das ações, o financiamento efetivo, a política de recurso humanos e a
política nacional de medicamentos”, que são princípios basilares da LOS, não estão
sendo enfrentados com rigor, abandonando os direitos contemplados na Constituição
Federal. Nada é novo até aqui. A demanda elevada em hospitais privados denota o
empenho da população de melhor poder aquisitivo, no custeio de um plano para
financiar os gastos de saúde e “garantir” atendimento digno no momento de
enfermidade que sensibiliza a todos da família.
Sob o paradigma de “sistema falho” diante das dificuldades observadas na
implementação do SUS, a busca pelo cumprimento da garantia constitucional de

12

A Lei Orgânica da Saúde (LOS), Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 define as atribuições de cada
esfera de governo (gestão e competência) e dispõe sobre a organização dos serviços e o funcionamento do
SUS, Sistema Único de Saúde.
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efetividade do direito à saúde tem se refletido no número de ações judiciais 13 ,
sobretudo, na proliferação legislativa em diversificadas matérias para assegurar direitos
ou impelir a prestação de serviços de saúde, pois se o Congresso não for eficiente na
produção da lei, o Judiciário certamente terá de sê-lo para impor o seu cumprimento em
instância decisória e dar efetividade à ação a que a norma se propõe. As dificuldades de
acesso são notórias. Pessoas morrendo sem atendimento na porta ou dentro de hospitais,
outras pioram o quadro ou não resistem por falta de um leito de UTI, quando não
buscam garantir o atendimento por meio de ordem judicial, e outras situações
desafiantes. A judicialização do direito à saúde contempla a garantia da prestação
individual de saúde para o cumprimento de políticas públicas já estabelecidas e não
cumprida. A recorrência dessa medidas coercitivas onera o Poder Público quando este
se vê obrigado a arcar com despesa não prevista, com recurso escasso, e ao mesmo
tempo exclui aqueles que não possuem acesso à justiça pela falta de informação
adequada. Estatisticamente, segundo levantamento apresentado pela Comissão de
Seguridade Social e Família (CSSF) da Câmara dos Deputados, em debate sobre
financiamento da saúde, sabe-se que “90 mil brasileitos com diagnóstico de câncer
estabelecido fariam cirurgia e quimioterapia, mas não teriam acesso à radioterapia pela
insuficiência de capacidade instalada”, ressalta a Câmara dos Deputados (2007, apud
GOMES, 2011, p.189). Na mesma audiência foram apontadas estimativas de defasagens
de financiamento para o controle de outras enfermidades pelo SUS; consequentemente,
pessoas deixaram de ter tratamento adequado de saúde. Propositadamente foi ressaltado
o tratamento do câncer, mas existem estatísticas negativas para outras doenças que mais
acometem a população. O câncer foi destacado pela proporção do número de pacientes
acometidos nos últimos tempos, nas mais variadas espécies de malignidades. Diante do
prognóstico, ocorre o agravamento e evolução do óbito do paciente por falta de
tratamento adequado. Observa-se uma seleção nefasta do sistema. Parte da população
que não possui condições de financiar um tratamento suporta a restrição ao acesso à
saúde pela ineficiência e ineficácia do “amparo” à saúde oferecida pelo Estado (SUS),
“alimentando uma estrutura de desigualdade no acesso aos serviços de saúde, que se
torna iníqua para os que dependem unicamente do sistema público de saúde”,
complementa Gomes (2011, p. 190).
13

Nos últimos anos o número de ações judiciais tem aumentado visando a garantia do acesso a
medicamentos não fornecidos pelo SUS e internações em UTI - Unidade de Terapia Intensiva. As
decisões têm sido no sentido de conceder o direito ao paciente e reconhecer o direito como dever
constitucional do Estado.
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Por outro lado, apesar dos obstáculos e desafios enfrentados pelo sistema, o SUS
também tem alcançado êxitos em programas específicos, como por exemplo: o de
transplante de órgãos, imunização infantil, controle da Aids, saúde da família,
portadores de diabetes e hipertenção arterial, dentre outros avanços. No entanto, apesar
da quantidade de normas que regulamentam a prestação de assistência à saúde, a
debilidade na objetividade do sistema tem contribuído para a edição de novas leis no
intuito de exigerem o cumprimento de políticas e ações para o provimento necessário à
sáude. A verdade é que o número de proposições de matérias concernentes à sáude tem
crescido no Congresso Nacional, apesar da tutela constitucionalmente prevista. Grosso
modo, as normas gerais de amparo aos direitos neste sentido, não tem sido suficiente
para tal garantia. Porém, leciona Souza (2009), “não é por ausência de normas que
ocorre desrespeito aos direitos do homem, em especial o direito à saúde. Os problemas
na concretização do direito à saúde não podem ser creditados à ausência de leis que
garantam tal direito, porque, de fato, leis existem”. E ainda, “se há falhas na
concretização do direito, elas devem ser creditadas a outros problemas de outras
naturezas que não a jurídica” (2009, p. 12). E é nessa proliferação legislativa que o
estudo se detém para analisar o conteúdo das espécies normativas que têm movimentado
a produção legiferante na Câmara dos Deputados.

4.2.Produção legislativa em saúde de 2007 a 2011

O estudo, conforme delineado anteriormente, partiu de projetos de leis, portanto,
matérias que ainda não concluíram seu trâmite até se tornarem efetivamente normas. A
análise se deu sobre projetos de lei que tratam do tema saúde e que tramitaram no
período de 2007 a 31 de janeiro de 2011. Alguns pesquisadores têm se dedicado a
estudos sob a análise da produção legislativa em saúde no país, no entanto, são
apresentados dados relativos a normas legais (PEC, MP, EC e outros) aprovadas pelo
Congresso Nacional e sancionadas pelo Presidente da República abrangendo diferentes
épocas de observação. Reside aí, portanto, um diferencial a que se propôs o trabalho,
visto que não abrange todas as espécies normativas. No entanto, faz-se necessário
destacar algumas pesquisas nesse sentido para servir de comparativo em análise
conclusiva do assunto.
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Os resultados dos trabalhos apresentados pelos pesquisadores têm apontado forte
preponderância das políticas públicas pelo Executivo, especialmente pelo predomínio
das Medidas Provisórias (RODRIGUES & ZAULI, 2002), (BAHIA, COSTA, &
STRALEN, 2007), (BAPTISTA, 2010), (FIGUEIREDO & LIMONGI, 1996). Em
estudos apresentados por Baptista (2010) foi ressaltado o predomínio desse poder num
vasto estudo de proposições em saúde normatizadas nos anos de 1990 a 2006 em quatro
diferentes períodos avaliados. A autora mapeou 16 anos e analisou 914 documentos.
Desses, 821 foram de autoria executiva e entre eles estão as Medidas Provisórias. O
estudo identificou que das 279 MP editadas, apenas seis foram convertidas em lei. As
demais produziram efeitos no mundo jurídico, mas não foram apreciadas pelo
Congresso. Ao ampliar a análise das proposições, certo seria o resultado de prevalência
do Executivo nesta área. Ao propor matérias por intermédio do dispositivo
constitucional da MP, além de se beneficiar com regras institucionais do Congresso
Nacional, como a utilização do regime de urgência e urgência urgentíssima, há de se
prever que o Executivo, de fato, conseguiu legislar prescindindo do Legislativo para
fazer valer suas políticas de saúde14.
Em sentido contrário, observando o período de 1988 a 2008, Godoi (2008)
identificou a preponderância do Legislativo sobre o Executivo na produção de normas
relativas à saúde, porém o ranking foi justificado pela metodologia adotada. O estudo
considerou matérias já aprovadas e sancionadas; portanto, foram desconsideradas as
Medidas Provisórias, ante o mecanismo de reedição anterior à Emenda Constitucional
(EC) nº 32 de 2001. Esta referência pode ser apontada como diferencial para a
sustentação de Godoi (2008), além dos critérios adotados para classificação das leis. A
análise abordou 135 normas legais, donde 129 eram leis ordinárias e 6 eram emendas
constitucionais. Com relação ao tempo de tramitação das proposições, pelos parâmetros
adotados pela autora, “as proposições originárias do Poder Executivo têm um tempo de
tramitação extremamente curto em comparação com o das proposições iniciadas no
Legislativo” (GODOI, 2008, p. 34). No mesmo sentido, entre 1985 e 1998, o Executivo
teve o tempo de tramitação quatro vezes menor do que as proposições do Legislativo
(RODRIGUES & ZAULI, 2002). Em estudos não específicos da saúde, Figueiredo e
Limongi (1998), além da preponderância do Executivo, apontaram maior celeridade nos
processos de sua iniciativa sob o indicativo de que esse tipo de proposição teve em
14

No período de 1985-1998 “de 82 MPs editadas (e reeditadas) pelo Executivo na área da saúde, apenas
seis foram transformadas em lei” (RODRIGUES & ZAULI, 2002, p. 17).
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média 183 dias de tramitação, enquanto o tempo médio das proposições do Legislativo
foi de 1194 dias. Em todos os estudos foram consideradas ainda as possibilidades do
uso regimental de pedido de urgência pelo Executivo, prerrogativa que facilita a
aprovação e, consequentemente, reduz o tempo de tramitação, mas “gera um déficit de
legitimidade democrática na medida em que legisla sem amplo debate e enfraquece o
papel do Legislativo” (CASAGRANDE & FREITAS FILHO, 2010, p. 30).
Com relação ao tempo de tramitação das proposições, em sentido amplo, são
robustos os dados que comprovam a efetividade de um ou outro Poder no processo
legiferante por autoria de projetos. No entanto, a pesquisa não se propõe avaliar a
produtividade legislativa em saúde sob este aspecto. Diferentemente dos trabalhos
apontados, a pesquisa se desenvolveu somente sobre os projetos de leis iniciados na
Câmara dos Deputados, em tramitação, com o objetivo de observar o processo
bicameral sob o escopo das alterações obtidas e o tempo de tramitação. Segundo
levantamento de dados realizado pelo Cedi, durante o período de 1º de fevereiro de
2007 a 31 de janeiro de 2011, na 53ª legislatura, tramitaram 219 proposições (22 PDC e
197 PL) sobre saúde. Para o escopo do trabalho, foram identificados 81 projetos de leis

ordinárias que tramitaram ou tramitam no processo bicameral. Destes, oito projetos de
decreto da Câmara foram transformados em Decreto Legislativo, dezessete aprovados
como Lei Ordinária pelo Senado, e 56 projetos de leis foram enviados ao Senado para a
revisão bicameral, sendo que: um foi arquivado pela Casa revisora, um projeto foi
retirado de pauta ao retornar à Casa iniciadora, quinze foram apreciados, votados e
retornaram com alterações (emendas ou substitutivos) e quarenta e um projetos ainda
não concluíram o processo de revisão pelo Senado, apesar do tempo médio de 2 anos de
envio à revisão.
Tabela 2 – Situação dos projetos de lei da 53ª legislatura da Câmara dos Deputados.

Situação dos projetos

PL

Revisados

14

Total de
proposições
14

17,29

Em revisão

41

41

50,62

Transformados em lei/DL

17*

25

30,86

1

1,23

81

100,00

Arquivados pelo Senado

1

Total

73

PDC

8**

8

%
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Fonte: Elaboração própria, a partir de informações fornecidas pelo Cedi da Câmara dos Deputados.
*Projetos de Lei transformados em Lei ordinária pelo Senado.
**PDC transformados em Decreto Legislativo.
Legenda: PL - projeto de lei ordinária; PDC- Projeto de Decreto da Câmara; DL- Decreto Legislativo; CD
- Câmara dos Deputados.

No estudo, coube ainda analisar o conteúdo das proposições no sentido de
identificar o alcance da política adotada. Para isso, foi utilizada uma classificação
temática para as 81 proposições, de acordo com o objetivo do projeto e as diferentes
tutelas do direito à saúde. Diante da diversidade de matérias tratadas nas proposições,
encontrou-se certa dificuldade para o agrupamento dos projetos. Com isso, foi
necessário adotar um método de seleção das políticas públicas de saúde, segundo a
ementa, de modo que as matérias ficaram assim distribuídas:
1. Simbólicas/burocráticas: proposições que não implicam em benefícios à
saúde, tais como: instituição de datas comemorativas, nome a hospital,
homenagem a pessoas ou instituições, nomeia patrono, define o Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária (SNV) e cria a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVS), estabelece honorários médicos e outros.
2. Regulamenta acordos e doações entre países: são proposições que visam
a aprovação de acordo de cooperação entre países na aplicação de
recursos, como por exemplo, no combate à malária em São Tomé
(Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), Programa
de saúde e saneamento básico no Piauí (Brasil e Alemanha), doação de
recursos a Moçambique para instalação de fábrica de antirretrovirais e
medicamentos, entre outros.
3. Preventivas: incluem as proposições que têm o objetivo de prevenir
doenças por meio da criação de programas e políticas para a saúde como:
a instituição de programa voluntário de vacinação (PVV) para empresas
a seus empregados, a criação do Programa nacional de saúde vocal do
professor da rede pública, a implementação do protocolo terapêutico para
a prevenção vertical do HIV, a criação de incentivos para a realização de
exames preventivos de câncer, entre outros.
4. Redução de riscos à saúde: incluem ações, benefícios e medidas para a
melhoria da saúde, tais como a previsão de fornecimento de alimentos
diferenciados aos portadores de diabetes, hipertensão e anemias em
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escolas públicas; estabelece normas sobre a propriedade e posse de cães e
sobre medicamentos veterinários; norma que prevê o atendimento a
mulheres vítimas de violência doméstica com previsão para realização de
cirurgia plástica para correção de lesões pelo SUS, e outras providências.
5. Proteção a direitos: são proposições que visam assegurar direitos como: o
adicional por plantão hospitalar a servidores de hospitais do Ministério
da Saúde, e a prioridade de atendimentos a idosos acima de 65 anos.

Tabela 3 - Distribuição dos projetos iniciados na Câmara dos Deputados, segundo o
objetivo da proposição do período de 2007 a 31 de janeiro de 2011.

Nº de
proposições
29

35,80

PLs
revisados
-

Regulamenta acordos e
doações entre países
Preventivas

10

12,34

-

22

27,17

04

28,57

Redução de riscos à
saúde
Proteção a direitos

17

20,99

10

71,43

03

3,70

-

-

Total

81

100,00

14

100,00

Área
Simbólicas/burocráticas

%

%
-

Fonte: Elaboração própria, a partir de informações fornecidas pelo Cedi da na Câmara dos Deputados.

Os dados da Tabela 3 mostram a distribuição quanto à natureza das matérias
propostas e revelam a preferência dos deputados em apresentarem maior número de
proposição do tipo simbólica/burocrática. A tabela demonstra o comparativo entre o número
de proposições enviadas à revisão e as revisadas, segundo a matéria. De 81 proposições

referentes à saúde, 25 tratavam de fixar datas comemorativas para os mais diferentes
fins, desde o dia do médico radiologista até a semana nacional do feijão com arroz.
Significa dizer que os representantes deixaram de se empenhar na propositura e debate
de projetos mais significativos à saúde para deliberarem sobre matérias que não geram
conflitos e pouco interessam aos representados. Ou seja, são leis de fácil aprovação e
classificadas como inócuas, pois não criam direitos nem regem obrigações em políticas
de saúde. Entre os temas observou-se que os projetos selecionados como simbólicos e
os acordos/doações entre países totalizaram 48,14% das proposições, portanto, quase a
metade da produção do período, que, no entanto, não se referem propriamente à garantia
de direitos efetivos descritos constitucionalmente. Não houve proposição que
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completasse o processo de revisão nesses dois grupos. Vale ressaltar que as proposições
simbólicas, ressalta Godoi (2008), além de contribuírem também para alcançar
determinados grupos, “portadores de patologia e profissionais de saúde” e ainda,
“apesar de não distribuírem benefícios (...) servem para demonstrar formalmente a
vinculação do parlamentar com esses grupos” (p.45). Ressalte-se ainda o esforço do
parlamentar em apresentar o maior número de proposições por mandato, independente
da finalidade, buscando fomentar debates e criar visibilidade tanto nas Casas quanto na
sociedade (ARAÚJO, 2010). Este comportamento não restou comprovado nos
resultados da pesquisa, mas pode-se inferir a ocorrência, dada a análise do tempo de
revisão apontada anteriormente, bem como o levantamento do número de proposições e
as matérias tratadas nos projetos de lei.
Os projetos que visam a prevenção de doenças por meio de programas, políticas
para a saúde e estímulos para realização de exames preventivos, significaram 27,17% do
total das proposições e um pouco mais da quarta parte dos PLs revisados. Vale ressaltar,
que ações preventivas são medidas orientadas com o fim de evitar o surgimento ou
reduzir a incidência de doença. Dada a importância da prevenção para promoção da
saúde como processo de melhoria da qualidade de vida e saúde para o bem estar como
um todo, o esforço legislativo sobre este prisma pode ser avaliado como pouco efetivo,
visto que não houve empenho para a tramitação dos projetos que visem a
implementação de programas e medidas dessa monta. Se não houve a prevenção da
doença e se não foram regulamentadas medidas que podem evitar o acometimento de
doenças, o resultado é a exposição a fatores que, se não eliminados ou inibidos,
fatalmente levarão o indivíduo a contrair doenças.
Os dados revelam ainda que do total de proposições, apenas 17 (20,99%) são
destinadas à

redução de riscos à sáude. Observe que, nesse grupo, o número de

proposições revisadas significou bem mais da metade das proposições revisadas. O
número é positivo para a produção legislativa, tendo em vista que houve empenho do
legislador sobre matéria essencial à saúde. Apesar disso é preciso considerar que
enquanto a matéria que prevê a redução do risco à saúde tramita sem pressa,
considerando o tempo médio de tramitação, os danos tendem a serem agravados pela
exposição ao risco que compromete a saúde dos afetados, como é o caso do PL nº
1.128/2003, já citado anteriormente. O projeto visa prevenir prejuízos à saúde vocal,
promovendo o bem-estar e melhor qualidade de vida ao professor. Segundo relatório da
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CEC, “60% dos pofessores da rede estadual (São Paulo) de ensino apresentam
alterações vocais tais como: rouquidão, perda da voz, pigarro e cansaço para falar”.
Essas são causas frequentes de afastamentos dos professores, podendo ocorrer, em casos
crônicos, licenciamentos por até 30 dias, ressalta a relatora. Desse modo, impera a
importância do projeto para a saúde do profissional da educação e para o Estado, tendo
em vista que, com a implementação das medidas previstas no programa, não será
necessária a contratação temporária para suprir os afastamentos advindos da exposição
do profissional ao risco de doença. No entanto, o projeto já perambulou por duas
legislaturas inteiras, e por último foi apreciado, mas foi retirado de pauta pela relatora
da primeira comissão da Casa iniciadora que apreciou as alterações do Senado. Nos
mesmos moldes de outras proposições, a considerar o tempo de tramitação e o
andamento processual da matéria, o projeto sinaliza o alto risco de estagnação, ao passo
que acelera os riscos de comprometimento das cordas vocais dos professores,
destinatários do projeto de lei.
Mais grave ainda é a situação do PL nº 1.670/1999, citado anteriormente. A
exposição acentuada do trabalhador à atividade tutelada pela proposição gera o risco de
doenças pulmonares, dada a potencialidade de contaminação que o processo de
jateamento de areia proporciona. Os dados levantados pelo relator da CDEIC da Câmara
dos Deputados são alarmantes. Segundo estudos da Fundação Osvaldo Cruz –
FIOCRUZ, a doença denominada de pneumoconiose é causada por inalação de poeiras
em atividade de trabalho e apresenta índice de morbidade elevado com grande número
de internação por obstrução nasal, complicações pulmonares e renais (BRASIL M. d.,
2006). Diante da relevância da matéria, resta questionável a eficiência e o método de
seleção adotado pelos parlamentares a respeito das matérias relacionadas à saúde. É
evidente a urgência e relevância da aprovação da matéria, visto que são emergentes os
benefícios, tanto para o trabalhador quanto para o Estado, o qual terá reduzido o número
de internações hospitalares com a medida.
Enfim, a representação dos interesses no processo legislativo fica questionada.
Por que matérias de grande importância à saúde não ganham celeridade em detrimento
de projetos que dispõem sobre designação de datas comemorativas e por que o tema
saúde é pouco atraente para a proposição individual no parlamento? A pesquisa não
abarcou esta abrangência, mas a pesquisa de Ricci e Lemos (2004) sobre preferências
eleitorais na produção da norma sinaliza que os questionamentos giram em torno da
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abrangência do tipo de política que envolve o projeto, bem como de interesses
organizados sobre a dinâmica legislativa.
Do mesmo modo, o interesse do parlamentar está vinculado ao destinatário da
norma, leciona Godoi (2008), ou seja, nos dois exemplos destacados, o tutelado da
proposta é o empregado; em outras, a norma se destina ao indivíduo acometido de
doença ou ao doente em potencial. Implica dizer que, por um lado estão os grupos
(empresário, partidos, planos de saúde) que não têm interesses na aprovação do projeto,
e por outro está a saúde do representado na dependência da aprovação legislativa.
Reportando-se novamente ao voto do relator do PL nº 1670/1999, aqui o deputado dá
indícios da existência de interesses contrários à aprovação da matéria quando relata que:
“mais ainda, aqueles poucos que podem vir a ser prejudicados em suas atividades
econômicas, pela aprovação desta matéria, possuem alternativas eficientes e de custo
comparável”. Ao final ele expõe pela aprovação do substitutivo, antes ressaltando que
“não há, pois, qualquer obstáculo racional ou político, quando se pensa a política maior,
aquela com “P” maiúsculo e que trata dos elevados interesses nacionais, a que a
proposição seja aprovada, e com urgência” (Voto do relator da CDEIC, Deputado Felipe
Bornier ao PL nº1670-F, de 1999).

Apesar do impasse assinalado, vale observar outro fator relevante com relação a
determinadas matérias a serem regulamentadas pelas proposições em comento. A
pesquisa deparou-se com políticas e ações já regulamentadas pelo dispositivo do art.
196 do texto constitucional. Ou seja, é dever do Estado a implementação de políticas
para a redução de risco, promoção, proteção e recuperação de doença. Implica dizer que
parte das medidas a que se destinam as proposições aqui levantadas, sejam preventivas,
para redução de riscos à sáude ou protetivas, já se encontram regulamentadas
constitucionalmente,

bem

como

já

têm

amparo

jurídico

em

dispositivos

infraconstitucionais já declinados. Portanto, projetos neste sentido não inovariam,
apenas serviriam para a multiplicação de leis no ordenamento jurídico, o que gera, de
certa forma, o desconhecimento por parte do destinatário da norma, a insegurança
jurídica e confusão legislativa, conforme delineia Rizek Júnior (2009, p. 303): “parece
lógico que quanto mais confusa, extensa e obscura for a floresta legal, maiores as
chances de nessa se esconderem interesses perversos”. Desse modo, não será o número
de leis que vai tornar efetivo determinado direito à sáude. O amparo deve ser fomentado
pela previsão orçamentária, de pessoal, de estrutura física da unidade de saúde e
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principalmente a fiscalização de gestão na aplicação de recursos, o que nem sempre
ocorre, podendo gerar norma ineficiente e ineficaz. Se a vigência formal não gerar ação
no mundo fático, a lei não passa de letra morta, conclui Rodolfo (2007).
Neste sentido, os fatores que influenciam a ordem de prioridade legislativa são
fartos e demonstram que o processo legislativo está inserido em um sistema complexo
de políticas, aumentando as oportunidades de estratégias político-partidárias. Do mesmo
modo, a disciplina dos atores políticos é capaz de abrir espaço para a manifestação de
comportamentos segmentados e arranjos institucionais que afetam sobremaneira o
processo decisório em ambas as Casas.
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5. Conclusões

Neste trabalho, buscou-se avaliar a tramitação dos projetos de lei que
deflagraram o processo legislativo na Câmara dos Deputados entre 2007 e 2011, no
período abrangido pela 53ª legislatura. O foco foi direcionado ao desempenho
legislativo dos parlamentares no sistema de revisão bicameral constitucionalmente
previsto. Foram considerados somente projetos que se submeteram ao processo de
revisão e ainda não convertidos em lei, com o objetivo de identificar o contexto
institucional da Casa revisora e observar, por meio de dados coletados na pesquisa, o
tratamento dispensado às proposições de saúde. Diante dos resultados, buscou-se avaliar
a qualidade do trabalho de revisão senatorial por meio das alterações aprovadas e a
receptividade pela Casa iniciadora, bem como apontar o tempo utilizado para o processo
de revisão. Ressalte-se que o estudo considerou apenas proposições do tipo projeto de
lei, tendo em vista que todos os PDCs constantes da pesquisa foram convertidos em lei.
A partir desses dados, o estudo possibilitou a avaliação temática das políticas de
saúde amparadas pelas proposições, de modo a facilitar a identificação do perfil de
preferência dos deputados na proposição dos projetos de lei em saúde.
O modelo do sistema de saúde ganhou novos rumos com a promulgação da
Constituição Federal de 1988, que passou a adotar um conceito ampliado para garantir,
além da proteção da saúde, a promoção de bem estar ao indivíduo. A partir dessa
concepção, multiplicou-se o número de proposições em saúde na pauta legislativa, ano
após ano para normatizar diferentes matérias atribuídas a políticas de saúde. É neste
ambiente de proposições que se dá a revisão dos projetos entre as Casas legislativas sob um

regramento benéfico para preservar a democracia representativa e o processo
legislativo. No entanto, é discutível se estas idas e vindas, de fato, geram segurança
jurídica e aperfeiçoamento do texto da lei ou ainda se contribuem para a paralisia
decisória do parlamento.
De maneira objetiva, os dados da Tabela 2 demonstram que, de 81 projetos de
lei enviados à revisão do Senado durante a 53ª legislatura da CD, apenas 17,29% foram
apreciados e devolvidos à Casa revisora, 30,86% foram transformados em lei e 50,62%
já foram enviados à revisão, mas ainda não foram apreciados pela Casa revisora.
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Os dados da Tabela 1 reforçam a tese de que o Senado exerceu o papel de
revisor de texto, tendo em vista que alterou 14 das 15 proposições enviadas à revisão,
reformulando e revendo as propostas que aprecia. No tocante ao conteúdo redacional
das alterações, os dados demonstraram que os Senadores têm maior preferência pela
utilização de substitutivos do que de emendas. Foram alterados 8 projetos por
substitutivos e apenas 6 receberam mais de uma emenda. Quanto à receptividade das
alterações pela Casa iniciadora, o número de acolhimentos nas comissões que os
projetos alcançaram foi elevado tendo em vista que cerca de 90 % dessas alterações
foram inteiramente acatadas pela Câmara até o último andamento da proposição
delimitada no Quadro 2. Ademais, a Câmara não tem enfrentado a retenção de projetos
pela Casa revisora, visto que essa só arquivou um projeto recebido para revisão. Diante
disso, pode-se inferir que a pesquisa foi capaz de atribuir qualidade na análise revisional
dos Senadores e que, por essa análise, o duplo crivo do sistema bicameral atingiu o seu
objetivo e contribuiu para o aprimoramento do texto original e o aperfeiçoamento
legislativo. Sob estes argumentos, pode-se afirmar ainda que a Casa iniciadora obteve
vantagem sobre os projetos enviados à revisão pelo Senado; seja por aperfeiçoar o texto
enviado, seja pelo não arquivamento de suas proposições.
Se por um lado a revisão foi benéfica para a revisão e para a qualidade
legislativa, por outro, os dados apontaram que o longo período de tempo de tramitação
de uma Casa à outra contribuiu para a prejudicialidade da produção normativa, tendo
em vista que o tempo demasiado gera a ineficiência da garantia do bem tutelado na
proposição: a relevante saúde humana. Os dados do Quadro 3 expõem que o tempo
médio de tramitação entre uma Casa e outra é de 2 anos, prazo considerado
extremamente longo. Significa que o Senado levou três vezes mais tempo, em média,
para discutir e votar um projeto de autoria dos Deputados, comparado ao tempo de
tramitação na Casa iniciadora. Conclui-se, portanto, que o fator tempo demonstrou-se
prejudicial ao processo legislativo no sistema bicameral. Ademais, foram identificados
ainda 35 projetos que foram enviados à Casa revisora e lá permanecem por igual média
de tempo, porém, ainda não retornaram à Casa iniciadora (Apêndice A). Ou seja, já
existem dados para estudos futuros que fatalmente chegarão ao mesmo resultado.
Deste modo, os resultados mostraram-se congruentes e reforçaram os dados
obtidos por outros autores que direcionaram as pesquisas sob a perspectiva da relação
entre número de leis aprovadas e o número de projetos introduzidos pelo Executivo e
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Legislativo. Pesquisadores como Figueiredo e Limongi (1996), Rodrigues e Zauli
(2002) e mais recentemente, Gomes (2011) e Baptista (2010) apontaram a
preponderância do Executivo na aprovação de proposições sobre o Legislativo dada a
redução de tempo na tramitação pelo uso de pedido de urgência e a edição de MP,
dentre outras prerrogativas que lhes são conferidas. Todos apontaram a média de tempo
de tramitação das proposições no Legislativo acima de 1.000 dias, enquanto o
Executivo levou cerca de 200 dias para aprovar um projeto em ritmo diferenciado.
Especificamente na área da saúde, a pesquisa de Gomes (2011) indicou que a média de
tempo do Executivo na elaboração legislativa foi 4 vezes mais curta que a da Câmara
dos Deputados e, pelos dados levantados por Baptista (2010) o resultado foi de quase 6
vezes. Independente do parâmetro deve-se atentar que os projetos analisados nesta
pesquisa levaram em média 730 dias de tramitação apenas para concluir a revisão
bicameral. Se considerado o tempo da propositura até o envio à revisão e acrescentar-se
o tempo para a conversão em lei, forçoso concluir que as proposições analisadas
ultrapassarão a marca apontada por Gomes (2011) e Baptista (2010).
Com relação ao conteúdo das proposições, a Tabela 3 permitiu comparar a
relação temática dos projetos de leis com as preferências dos deputados. Os resultados
revelaram que os deputados dão preferência à proposição de leis de cunho
simbólico/burocrático (35,80%), em segundo, às que prevêem matérias que visam
prevenir doenças (27,17%), seguida das que visam a redução de riscos à saúde (20,99%)
e as que regulamentam acordos e doações entre países (12,34%), e por último, as que
buscam garantir direitos específicos (3,70%). O estudo não visou apontar a justificativa
da maior demanda parlamentar por projetos de natureza simbólica. No entanto, impera o
argumento de que a preferência se dá pela natureza da matéria em não gerar conflitos, e
por isso encontra facilidade na aprovação. Além do mais, rende notoriedade para o autor
da proposta e se destina alcançar determinado grupo ou categoria, como médicos e
professores por exemplo. Destarte, pelo conteúdo das matérias, observou-se que no
período avaliado o empenho do legislativo sobre projetos com especificidade da saúde
foi pouco efetivo, visto que os projetos que visam a implementação de programas e
medidas em saúde, apesar do tempo de proposição, não foram convertidas em lei,
fazendo romper com os princípios da universalidade e integalidade da saúde garantidos
constitucionalmente.
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Apesar de o estudo verificar a incidência do tipo de política em saúde a ser
definido por projeto de lei, não se pretendeu buscar os fatores que influenciaram os
atores no processo de decisão, mesmo reconhecendo que o Congresso funciona com
arranjos institucionais regimentais que condicionam e influenciam nos resultados.
Entretanto, deve ser ressaltado que, pela avaliação dos resultados, pode-se afirmar que o
processo de revisão aumenta as oportunidades de influências sobre o teor da política por
meio das possibilidades de alterações ao projeto.
Concluindo, pode-se afirmar a respeito do desempenho do bicameralismo
brasileiro, por um lado, que a estrutura bicameral indicou maior dificuldade na
implementação de políticas em saúde pelo fator tempo de revisão; por outro, que tanto o
baixo índice de rejeição pelo Senado, quanto a qualidade das modificações identificadas
nos substitutivos e emendas apontaram para o aperfeiçoamento técnico-legislativo da
proposição e maior representatividade democrática.
Já o argumento de que a revisão bicameral contribui para a paralisia decisória,
não se confirmou, tendo em vista a identificação da dinâmica dos procedimentos de
envio e retorno das proposições à Casa iniciadora. No entanto, pode-se atribuir
“lentidão” ao processo de revisão entre as Casas, pelo excesso de prazo utilizado pelos
Senadores para a revisão dos projetos. Sob o mesmo fundamento do estudo de Gomes
(2011), os dados da pesquisa indicaram para a necessidade de desenvolver pesquisas
futuras envolvendo a tramitação dos projetos na segunda Casa para entender e
identificar possíveis entraves no processo que levam à morosidade do processo.
Por todo o exposto, o tempo médio de tramitação dos projetos enviados à revisão
no sistema bicameral e a análise da qualidade das alterações da revisão reforçam a
importância da segunda Câmara para o controle mútuo institucional e dão uma ampla
visão sobre o papel da dupla apreciação na produção da norma. Os dados apontam,
sobretudo, para a melhoria da qualidade dos projetos de lei. No entanto, o sistema
requer maior eficiência no procedimento de revisão com o aprimoramento de técnicas
de revisão nas Comissões, abrindo espaço para a melhoria da qualidade na discussão
das matérias e celeridade nas políticas sociais no sentido de atingir, a contento, os
interesses menores de pessoas ali representadas.
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Apêndice A – Proposições sob apreciação do Senado
Proposição

Ementa

3799/2000

Desobriga as entidades
filantrópicas da área de
saúde de constituir
pessoa jurídica
independente,
especificamente para
operar plano privado
de assistência à saúde,
podendo criar
departamento ou filial
com Cadastro
Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ)
seqüencial ao da
mantenedora.
Dispõe
sobre
o
funcionamento e o uso
de equipamentos para
bronzeamento
artificial.
Dispõe sobre a
proteção e os direitos
das pessoas portadoras
de transtornos mentais
e redireciona o modelo
assistencial em saúde
mental.
Assegura ao recémnascido o direito de
realização de exames
de identificação de
catarata congênita e dá
outras providências.
Cria o rastreamento da
produção e consumo
de medicamentos
através do controle
eletrônico por códigos
de barra.
Obriga a rede de
hospitais públicos e
particulares, os postos
de saúde e demais
unidades médicas, a
priorizar o
atendimento a idosos
acima de 65 anos.
Autoriza a utilização
das dependências da

4557/2001

6013/2001

6043/2002

6672/2002

7291/2002

612/2003

Enviado ao
senado
03/04/2009

Retornou
Câmara
Não
retornou*

Situação
atual

Tempo de
revisão
2 anos e 6
meses

21/08/2007

Não
retornou*

4 anos e 2
meses

02/06/2009

Não
retornou*

2 anos e 4
meses

13/04/2009

Não
retornou*

2 anos e 6
meses

14/01/2009

Não
retornou*

2 anos e 9
meses

18/07/2007

Não
retornou*

4 anos e 3
meses

16/12/2008

Não
retornou*

2 anos e 10
meses

74

874/2003

2093/2003

2297/2003

2938/2004

3466/2004

3536/2004

6367/2005
5644/2005

farmácia ou drogaria
para prestação de
serviços gratuitos tais
como: pressão,
glicemia capilar e
limpeza de pele.
Torna obrigatório o
exame do fundo de
olho de recémnascidos.
Dispõe sobre a
advertência em rótulos
de alimentos e bulas de
medicamentos que
contêm fenilanina.
Dispõe sobre a
obrigatoriedade de
tratamento e assepsia
de areia contida em
tanques de lazer e
recreação existentes
em áreas públicas e
privadas.
Fixa a multa em até R$
1.000.000,00 (um
milhão de reais); prevê
a condenação das
empresas, técnicos e
agricultores
responsáveis, a
inutilização de
produtos contaminados
e a interdição do
empreendimento rural.
Estabelece critérios
para a edição de lista
referencial de
honorários médicos, no
âmbito nacional, e dá
outras providências.
Dispõe sobre o
atendimento de
requisitos específicos,
nas licitações para a
compra de
medicamentos e
insumos
farmacêuticos.
Institui o Dia do
Intensivista.
Institui o ano de 2007
como "Ano de
Combate à
Mortalidade Materna".

15/07/2009

Não
retornou*

2 anos e 3
meses

02/07/2008

Não
retornou*

3 anos e 3
meses

02/06/2009

Não
retornou*

2 anos e 4
meses

18/07/2007

Não
retornou*

4 anos e 3
meses

05/06/2007

Não
retornou*

4 anos e 4
meses

29/03/2007

Não
retornou*

4 anos e 7
meses

14/10/2009

Não
retornou*
Não
retornou*

2 anos

29/11/2007

3 anos e 11
meses

75
5669/2005

5276/2005

5391/2005

7474/2006

7475/2006

123/2007

127/2007

339/2007

498/2007

Denomina Hospital
Universitário Doutor
Antônio Alves Duarte
o Hospital
Universitário da
Universidade Federal
da Grande Dourados,
localizado em
Dourados, Estado do
Mato Grosso do Sul.
Dispõe sobre a
intervenção cirúrgica
de simpatectomia para
correção da Hiperhidrose e dá outras
providências.
Dispõe sobre as
medidas a serem
adotadas no
traumatismo dentário
ocasionado pela
prática esportiva e dá
outras providências.
Institui o Dia Nacional
da Assistência
Farmacêutica.
Institui o Dia Nacional
da Vigilância
Sanitária.
Institui normas para o
atendimento pelo
Sistema Único de
Saúde - SUS - para
mulheres vitimas de
violência e dá outras
providências.
Dispõe sobre a
substituição de
alimentos não
saudáveis, nas escolas
de educação infantil e
do ensino fundamental,
público e privado.
Institui a "Semana
Nacional de Educação,
Conscientização e
Orientação sobre a
Fissura LábioPalatina", e dá outras
providências.
Estabelece a
obrigatoriedade de
notificação
compulsória dos casos

05/05/2008

Não
retornou*

3 anos e 5
meses

25/11/2009

Não
retornou*

1 ano e 11
meses

25/11/2009

Não
retornou*

1 ano e 11
meses

29/05/2008

Não
retornou*

3 anos e 5
meses

07/06/2010

Não
retornou*

1 ano e 4
meses

02/06/2009

Não
retornou*

2 anos e 4
meses

17/06/2010

Não
retornou*

1 ano e 4
meses

27/10/2009

Não
retornou*

2 anos

12/08/2009

Não
retornou*

2 anos e 2
meses

76

677/2007

857/2007

1098/2007

1127/2007

1257/2007

1488/2007

1695/2007

1818/2007

1940/2007

2109/2007

2274/2007

3176/2008

em que especifica e dá
outras providências.
Institui o Dia Nacional
de Conscientização da
Hemofilia.
Institui o Dia do Alerta
sobre o Uso Nocivo do
Álcool.
Institui o Programa
Nacional de Controle
do Câncer de Próstata,
a fim de garantir maior
efetividade no combate
à doença.
Institui a Semana
Nacional da Saúde
Masculina.
Dispõe sobre a
obrigatoriedade de as
empresas
transportadoras
orientarem os
passageiros sobre a
prevenção da trombose
venosa profunda.
Institui a "Semana
Nacional do Feijão e
Arroz" e dá outras
providências.
Dispõe sobre a
obrigatoriedade de
exames oftalmológico
e auditivo nas escolas
de ensino fundamental
da rede pública.
"Institui
o
Dia
Nacional Dedicado à
Segurança e Saúde nas
Escolas".
Institui o Dia Nacional
dos Portadores de
Vitiligo.
Institui o dia 04 de
outubro como o "Dia
Nacional dos Agentes
de Combate às
Endemias".
Declara DR. ENÉAS
CARNEIRO
FERREIRA patrono da
Eletrocardiografia no
Brasil.
Institui o Dia Nacional
de Combate e

13/11/2009

Não
retornou*

1 ano e 11
meses

27/10/2009

Não
retornou*

2 anos

03/04/2009

Não
retornou*

2 anos e 6
meses

07/06/2010

Não
retornou*

1 ano e 4
meses

14/06/2007

Não
retornou*

4 anos e 4
meses

27/10/2009

Não
retornou*

2 anos

04/08/2010

Não
retornou*

1 ano e 2
meses

27/10/2009

Não
retornou*

2 anos

27/10/2009

Não
retornou*

2 anos

27/10/2009

Não
retornou*

2 anos

1212/2008

Não
retornou*

2 anos e 10
meses

27/10/2009

Não
retornou*

2 anos

77

5203/2009

3373/2008

3555/2008

4145/2008

6070/2009
5841/2009

Prevenção a
Trombose.
Dispõe sobre as
comissões
intergestores do
Sistema Único de
Saúde e suas
respectivas
composições e dá
outras providências.
Institui o Dia Nacional
das
Hemoglobinopatias.
Institui o Dia Nacional
de Conscientização do
Estresse, a ser
comemorado no
terceiro domingo de
novembro, anualmente
Autoriza a União a
doar recursos à
República de
Moçambique para a
primeira fase de
instalação de fábrica
de anti-retrovirais e
outros medicamentos.
Institui o Dia do
Médico Radiologista.
Institui o dia 18 de
setembro como dia
nacional de
conscientização e
incentivo ao
diagnóstico precoce do
retinoblastoma.

04/08/2010

Não
retornou*

1 ano e 2
meses

27/10/2009

Não
retornou*

2 anos

27/10/2009

Não
retornou*

2 anos

14/12/2009

Transformado
em Lei
Ordinária
12117/2009.

14/07/2010

Não
retornou*
Não
retornou*

18/11/2010

Elaboração própria, a partir de dados obtidos no site www.camara.gov.br
*Projeto ainda tramitando na segunda Casa até 10/10/2011, quando foi feito o levantamento.

1 ano e 3
meses
11 meses

