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RESUMO

O presente estudo examinou a utilização do requerimento de solicitação de informação

a Secretário de Estado e a autoridade estadual pela Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais (ALMG) no ano de 2005, a fim de se avaliar se esse instrumento de

que dispõe o Poder Legislativo tem possibilitado o exercício da sua função de

fiscalização e controle sobre os demais Poderes, em especial sobre o Poder Executivo.

O objetivo foi descrever como esse instrumento tem sido utilizado no Parlamento

mineiro, à luz da teoria clássica da separação dos poderes e dos conceitos de controle

parlamentar e accountabiity horizontal. O estudo abordou também a utilização desse

mesmo instrumento pela Câmara Baixa alemã, pelo Congresso argentino e pela

Câmara dos Deputados brasileira. Para a consecução do objetivo, procedeu-se a um

levantamento dos requerimentos de solicitação de informação apresentados por

Deputados e por comissões da ALMG no ano de 2005, bem como das etapas em que

estes se encontram e do tempo gasto para a obtenção das informações. Dessa forma,

procurou-se apurar a efetividade desse instrumento de controle. Como conclusão,

verificamos que o requerimento de solicitação de informação na ALMG tem sido cada

vez mais utilizado, mas ainda não cumpre satisfatoriamente o seu papel de instrumento

de fiscalização e controle pelo Parlamento mineiro sobre os demais Poderes. O

reduzido número de requerimentos que chegam à etapa final e a demora na sua

tramitação são algumas das constatações que nos autorizam afirmar que a utilização

desse instrumento de controle pode e deve ser aperfeiçoada, de forma a aprimorar o

seu desempenho para o cumprimento de seu papel institucional.

Palavras-chave: função fiscalizadora do Poder Legislativo; requerimento de solicitação

de informação; controle parlamentar.
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como tema o Poder Legislativo e sua função fiscalizadora

ou de controle. Nesse sentido, o objetivo geral deste estudo consiste em avaliar se a

utilização do requerimento de solicitação de informação a Secretário de Estado' e a

autoridade estadual tem possibilitado o exercício dessa função pela Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais sobre os outros Poderes, sobretudo sobre o

Executivo.

Com o advento do Estado Democrático de Direito, as funções do Poder

Legislativo não podem e não devem se esgotar na sua função típica de elaboração

de normas jurídicas. Dada a pequena margem de atuação permitida aos legislativos

estaduais, em termos de função legislativa, e a premente necessidade de redução

da assimetria informacional existente entre os Poderes Legislativo e Executivo, o

fortalecimento das demais funções do parlamento, sobretudo da fiscalizadora,

parece se apresentar como uma importante alternativa para os legislativos

estaduais.

A função fiscalizadora de um Poder sobre outro nos remete à teoria clássica

da separação dos poderes, formulada por Montesquieu, segundo a qual a garantia

de um governo moderado está na desconcentração do poder das mãos de uma só

pessoa ou grupo, de forma a garantir a liberdade.

Dessa forma, é desejável que um Poder exerça controle sobre os demais e

seja também por eles controlado, com o objetivo de tornar o Estado mais eficiente. O

controle parlamentar, atividade que o Poder Legislativo exerce para fiscalizar,

principalmente, o Executivo, ganha destaque nesse contexto.

1 As convenç5es adotadas neste trabalho, no que se refere ao uso de iniciais maiúsculas e
minúsculas, obedecerão às normas estabelecidas pelo "Manual de redação parlamentar" da ALMG.
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O controle parlamentar nos remete, por seu turno, à teoria da delegação,

segundo a qual as democracias representativas se estruturam a partir de uma rede

de delegação de poder. A delegação, no entanto, traz alguns riscos à relação entre

principal (o povo, que delega poder) e agente (o detentor do mandato eletivo,

depositário da delegação). O maior deles é que a delegação se volte contra os

interesses de quem a delega.

São exatamente esses riscos da delegação é que tornam relevantes os

mecanismos de controle, que podem ser exercidos pelos cidadãos, principalmente

por meio do voto, ou pelos Poderes do Estado.

No que se refere ao voto, pode-se dizer que as eleições são instrumentos

necessários, mas não suficientes para garantir o controle dos governantes pelos

governados. O verdadeiro desafio consiste em se alcançar o controle continuado de

representantes pelos representados, de forma a tornar a democracia operante

também nos interstícios eleitorais.

Nesse contexto, adquirem relevância os mecanismos de checks and

balances2, ou seja, o controle permanente de um Poder pelo outro. Como exemplos

de instrumentos de controle do Legislativo sobre o Executivo, citamos as comissões

parlamentares de inquérito, as comissões especiais para proceder a estudo sobre

matéria determinada, o pedido de informação3 feito pelo Legislativo a autoridades do

Executivo estadual, objeto de estudo deste trabalho, e outros instrumentos de que

se valem as casas legislativas para solicitar informações, proceder a investigações e

coibir desvios e disfunções na administração pública.

2 Em português, "sistema de freios e contrapesos".
Neste trabalho, as expressões requerimento de solicitação de informação", "pedido de informação"

e requerimento de informação" se equivalem.



13

Considerando-se o requerimento de solicitação de informação apresentado

por Deputados e por comissões parlamentares como instrumento de controle que

possibilita o exercício da referida função fiscalizadora do Executivo pelo Legislativo,

objetiva-se estudar sua eficácia, a partir do levantamento quantitativo de sua

utilização pela Assembléia Legislativa mineira no ano de 2005. Esses dados foram

analisados e comparados com os de outras casas legislativas, no que se refere ao

mesmo instrumento.

Vale ressaltar que a escolha do ano de 2005 para análise deve-se ao fato de

que, além de ser um período recente, não é o primeiro ano da legislatura,

sabidamente mais contencioso, nem o último, esvaziado pelo período eleitoral.

Foram considerados de 2005 os requerimentos recebidos nas reuniões ordinárias de

Plenáno realizadas nesse ano.

Quanto à metodologia utilizada para o cumprimento do objetivo proposto,

adotou-se a pesquisa bibliográfica e documental, estruturando-se o estudo da

seguinte forma: após esta introdução, o capítulo intitulado Poder Legislativo e

controle parlamentar apresenta a teoria da separação dos poderes (item 2.1) e uma

breve reflexão sobre as formas, os momentos e as regras segundo os quais o

controle parlamentar é exercido (item 2.2). Em seguida, abordamos os mecanismos

utilizados para a solicitação de informação ao governo pela Câmara Baixa da

Alemanha e pelo Congresso da Argentina (item 2.3). Por fim, levantamos a utilização

dos instrumentos formais de controle do Executivo pelo Congresso brasileiro, com

ênfase no requerimento de solicitação de informação utilizado na Câmara dos

Deputados (item 2.4).

No terceiro capítulo, intitulado A Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, discorremos sobre a função fiscalizadora da ALMG (item 3.1), fazendo, no
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item seguinte (3.2), um mapeamento e uma análise da utilização dos requerimentos

de solicitação de informação nessa Casa Legislativa em 2005-

Finalmente, na conclusão enumeramos os resultados do estudo, tecemos

considerações acerca do tema e apresentamos algumas sugestões, sempre com o

fito de contribuir para o debate acadêmico-institucional sobre a função fiscalizadora

do Poder Legislativo.



2 PODER LEGISLATIVO E CONTROLE PARLAMENTAR

2.1 A teoria da separação dos poderes

Concebida ainda na Antigüidade, a separação dos poderes foi objeto de

estudo de pensadores e filósofos diversos, desde Aristóteles, Platão e Políbio, que

propuseram formas de governo com vistas ao equilíbrio político mediante a limitação

do poder, até Maquiavel e AJthusius, que estudaram a questão, passando por

Heródoto e Xenofonte, que também incursionaram pelo tema. O Estado Moderno,

entretanto, deve a formulação da teoria da separação dos poderes a Montesquieu,

que, na percepção de Celso Ribeiro Bastos,

[ ... J foi aquele que, por primeiro, de forma translúcida, afirmou que a tais
funções devem corresponder órgãos distintos e autônomos. Em outras
palavras, para Montesquieu, à divisão funcional deve corresponder uma
divisão orgânica. (BASTOS, 1989, p300).

A separação dos poderes, segundo Montesquieu, tem por objetivo promover a

desconcentração do poder das mãos de uma só pessoa ou grupo, de forma a

garantir a liberdade por meio de um governo moderado.

O governo moderado de Montesquieu deriva da partição do poder soberano

nas três funções fundamentais do Estado: a legislativa, a executiva e a judiciária. A

teoria da separação dos poderes foi formulada pelo filósofo no livro Xl da obra "O

espírito das leis", que trata das leis que formam a liberdade política. Nele,

Montesquieu afirma que

[ ... ] a liberdade política só se encontra nos Governos moderados. Mas ela
não existe sempre nos Estados moderados. Ela só existe neles quando não
se abusa do poder. Mas é uma experiência eterna que todo homem que tem
poder é levado a abusar dele. Vai até encontrar os limites. Quem diria! A
própria virtude precisa de limites. Para que não possam abusar do poder,
precisa que, pela disposição das coisas, o poder freie o poder.
(MONTESQUIEU, 1999, p165).

15
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E qual seria o expediente constitucional que permitiria a atuação do princípio

segundo o qual o poder constitui um freio para o poder? A resposta de Montesquieu

está na atribuição das três funções do Estado a órgãos diferentes, já que, quando na

mesma pessoa, ou no mesmo corpo de magistrados, o Poder Legislativo se junta ao

Executivo, desaparece a liberdade; pode-se temer que o monarca ou o senado

promulguem leis tirânicas, para aplicá-las tiranicamente. Não há liberdade se o

Poder Judiciário não está separado do Legislativo e do Executivo. Se houvesse tal

união com o Legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria

arbitrário, já que o Juiz seria ao mesmo tempo legislador. Se o Judiciário se unisse

ao Executivo, o Juiz poderia ter a força de um opressor. E tudo estaria perdido se a

mesma pessoa, ou o mesmo corpo de pessoas, exercesse os três Poderes: o de

fazer leis, o de ordenar a execução das resoluções públicas e o de julgar os crimes e

os conflitos dos cidadãos.

Segundo Norberto Bobbio,

[ ... ] na teoria da separação de poderes, encontramos a resposta do
constitucionalismo moderno ao perigo recorrente representado pelo
despotismo, como aparece com toda a clareza nesta passagem: "Os
príncipes que quiseram transformar-se em tiranos começaram sempre
reunindo na sua pessoa todas as funções públicas". (BOBBIO, 1988, p.137).

A separação dos poderes consiste, portanto, em desconcentrá-los das mãos

de uma só pessoa ou grupo, de forma que um Poder exerça controle sobre os

demais e seja também controlado, com o objetivo de conferir mais eficiência ao

Estado.

No mundo contemporâneo, o princípio da separação dos poderes

desempenha fundamental papel na contenção do poder e na garantia do Estado de

Direito. Clèmersom Merlin Clève chama a atenção, no entanto, para a necessidade

da constante reformulação dos postulados da teoria, já que o Estado deve assumir
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novos papéis, oriundos do inevitável processo de mutação das instâncias política,

social e econômica. Argumenta o autor que "Hoje, advogara organização dividida do

poder estatal é também advogar a necessária colaboração entre os poderes."

(CLEVE, 2000, p.309).

Nesse contexto, portanto, não há que se falar em monopólio da produção

legislativa pelo Poder Legislativo. O Poder Executivo foi fortemente beneficiado pelo

fenômeno, sobretudo nas democracias ocidentais, onde exerce produção legislativa.

O próprio conceito de lei foi reformulado: lei não é mais o que é produzido pelo

Legislativo, mas constitui qualquer espécie normativa dotada de força de lei.

Segundo Clève (2000), o estudo do direito constitucional comparado

demonstra que a produção normativa pelo Poder Executivo não contraria os

postulados do Estado de Direito. As novas exigências apresentadas às sociedades

contemporâneas foram determinantes para a atribuição de função legislativa ao

Poder Executivo. Resta, contudo, que essa atividade, quando exercida pelo governo,

seja alvo de rigoroso controle pelo parlamento.

Essa, portanto, parece ser mais uma razão para que o Poder Legislativo

fortaleça sua função fiscalizadora sobre a administração pública. É o que se

pretende estudar nos capítulos que seguem: o controle parlamentar sobre o Poder

Executivo e o requerimento de solicitação de informação como um dos instrumentos

de que dispõe o parlamento para exercer essa função.
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2.2 O controle parlamentar

Entende-se por controle parlamentar a atividade que o Poder Legislativo

exerce para fiscalizar o Executivo e também a burocracia. Cumpre registrar a

distinção apresentada por Sartori (1987) entre controle legislativo e controle político

ou parlamentar. Segundo o autor, o primeiro refere-se à prerrogativa do parlamento

de apresentar, modificar, protelar e rejeitar as proposições4 do processo legislativo,

ou seja, refere-se ao processo de tomada de decisões. Já o controle parlamentar diz

respeito ao acompanhamento, por parte do Legislativo, da implementação das

decisões tomadas.

O controle parlamentar nos remete à teoria da delegação, segundo a qual as

democracias representativas se estruturam a partir de uma rede de delegação de

poder: o povo, titular do poder soberano, elege representantes - no caso brasileiro,

legisladores e Chefes do Poder Executivo nas três esferas de governo -, delegando-

lhes poderes para que estes os exerçam em seu nome. O Presidente da República,

por sua vez, delega poder aos Ministros, e estes, aos burocratas. Da mesma forma,

nos Estados Federados e nos Municípios, os Chefes do Executivo eleitos delegam

poder aos Secretários, e estes, aos técnicos. Forma-se, assim, uma relação entre

mandarte ou principal - principal— e agente - agent-, na qual o primeiro delega, e o

segundo torna-se depositário da delegação.

O tema central da teoria, contudo, gira em torno do risco de que a delegação

se volte contra os interesses de quem delega. Com  efeito, uma vez escolhido, o

agente pode se valer de oportunidades e estímulos que não coincidam com - ou que

Segundo o art. 170 do Regimento Interno da ALMG, Proposição é o instrumento regimental de
formalização de matéria sujeita à apreciação da Assembléia Legislativa".
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até mesmo contrariem - os propósitos assumidos, no momento da escolha, com o

principal.

Há, segundo a literatura, duas possibilidades de risco: a primeira, também

conhecida como seleção adversa, que consiste no risco de o agente deter

informações - sobre suas próprias competências ou sobre os requisitos exigidos

para ocupar o cargo ocupado - de que seu mandante não dispõe, o que pode levar à

escolha de uma pessoa não apropriada para o posto. A segunda possibilidade de

risco, o risco moral, ocorre quando o mandante não consegue detectar disfunções

no comportamento do agente. Segundo Kiewiet e McCubbins (1991), ambas as

fontes de risco estão assentadas na assimetria de informação entre principal e

agente.

Llanos e Mustapic (2005) afirmam que os riscos da delegação tornam

relevantes os mecanismos de controle destinados a atenuar as conseqüências

indesejáveis da delegação. Nesse sentido, Lupia (2003) lembra que esse controle

pode ser exercido antes - ex ante - ou depois - ex post - da delegação de poder.

No primeiro caso, tenta-se resolver o problema da seleção adversa, ou seja, de

como escolher governantes alinhados com os interesses da maioria. A periodicidade

das eleições é um desses mecanismos de controle, afinal, o detentor de um cargo

eletivo sabe que será avaliado nas urnas após o cumprimento de seu mandato.

Outro mecanismo utilizado para atenuar os riscos da delegação de poder, agora de

representantes para técnicos, são as atividades de recrutamento e seleção de

pessoal e de avaliação funcional.

Dentre os mecanismos ex post, estes destinados a cercar o "risco moral",

cabe citar as atividades de monitoramento de ações e a auditoria. Destacam-se aí os

pedidos de informações, as comissões parlamentares de inquérito, as comissões



especiais para proceder a estudo sobre matéria determinada e outros instrumentos

de que se valem as casas legislativas para solicitar informações, proceder a

investigações e coibir desvios e disfunções na administração pública.

Uma segunda classificação dos mecanismos de controle leva em conta não

mais a dimensão temporal do controle, mas "quem" o exerce. Com  base nesse

critério, O'Donnell (2003) apresenta duas formas de controle: o vertical, cujos

detentores são os cidadãos, e o horizontal, exercido pelos Poderes do Estado.

Quanto ao controle vertical, o principal mecanismo de que dispõem os

cidadãos é o voto, no momento das eleições. Embora não seja instrumento

suficiente para o exercício da cidadania, o voto é imprescindível. Como afirmam

Manin, Przeworski e Stokes (2006), as eleições são instrumentos necessários, mas

não suficientes para garantir o controle dos governantes pelos governados, ou,

ainda, para garantir que os governantes farão tudo o que puderem para maximizar o

bem-estar dos cidadãos. A esse respeito, Anastasia chama a atenção para

[...] o desafio de transformar a democracia em um jogo iterativo, jogado em
múltiplas arenas, que constituem contextos decisórios contínuos. Dito de
outra forma, o desafio é o de transformar a democracia em um conjunto
institucional que permita o exercício continuado do controle dos governantes
pelos governados, o que significa torná-la operante também nos interstícios
eleitorais. (ANASTASIA, 2002, p.42-43).

Nesse contexto, adquirem relevância os mecanismos de checks and

balances, ou seja, o controle permanente que um Poder exerce sobre os outros.

Esse controle constitui, segundo O'Donnell (1994), mecanismo de accountabilify

horizontal, o que significa que a accountability vertical continua restrita, na maioria

das democracias contemporâneas, às eleições e a outras formas descontínuas de

exercício da cidadania, como os plebiscitos e os referendos.
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Assim, o controle horizontal é aquele exercido por um organismo do Estado, a

quem cabe fiscalizar, corrigir ou anular ações de outro ente estatal e até mesmo

punir este ente quando comportamentos indevidos forem detectados.

Como exemplo de controle horizontal, merece destaque o controle do

parlamento sobre o Poder Executivo, e, como um de seus instrumentos, o pedido de

informação feito pelo Legislativo a autoridades do Executivo estadual, objeto de

estudo deste trabalho.

No entanto, é mister ressaltar que vários são os fatores de desestímulo ao

controle, seja em regimes de governo presidencialistas, seja em regimes

parlamentaristas. Em primeiro lugar, podemos apontar os vínculos partidários entre

os Poderes Legislativo e Executivo. Embora tais vínculos dependam da composição

partidária da casa legislativa, e levando-se em conta que muitas vezes tem-se

oposição não apenas fora das fileiras do governo, mas também em seu interior,

normalmente o Legislativo está mais disposto a cooperar com o Executivo do que a

fiscalizá-lo.

Como ensinam Llanos e Mustapic (2005), um segundo fator de desestímulo

ao controle é a possibilidade de o Executivo e o Legislativo possuírem objetivos

diferentes, mas compatíveis entre si. Nas palavras de Mustapic, citada por Lianos e

Mustapic (2005, p. 21), "o Poder Executivo pode estar orientado para políticas

nacionais e o Legislativo, para as questões locais que não interferem muito entre si."

Por fim, as autoras apontam, como um terceiro fator de desestímulo, a

possibilidade de riscos mínimos ou nulos de delegação, ocasionados por uma

burocracia incapaz de atuar em função de seus próprios interesses, o que tornaria o

controle prescindível.
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De qualquer forma, constitui a oposição, seja ela interna ou externa ao

governo, o ator mais motivado a exercer o controle, valendo-se, para tanto, de

instrumentos diversos. Esses instrumentos podem ser classificados em político-

partidários e institucionais.

Ainda segundo Lianos e Mustapic, os instrumentos de controle político-

partidários guardam relação com o nível de competitividade e com o grau de coesão

entre o partido do governo e o(s) de oposição:

Quando as perspectivas de alternância são certas e a oposição externa é
coesa, esta tem melhores condições de controlar; ao contrário, quanto mais
fragmentada e menos coesa ela se encontre, suas capacidades serão
menores. Por sua vez, quanto menos coeso for o partido de governo e
menos competitivo o sistema, é mais provável que o controle se origine nas
próprias fileiras do governo. Finalmente, quanto menos coeso for o partido
de governo e mais competitivo o sistema, maiores serão as probabilidades
de controle, tanto de origem interna como externa. (LLANOS; MUSTAPIC,
2005, p.22).

Os instrumentos institucionais, por seu turno, referem-se às regras e aos

mecanismos institucionais de controle, presentes em todos os sistemas

democráticos, porém em diferentes níveis e com alcance também diferenciado. Os

pedidos de informação ou requerimentos de informação, analisados neste trabalho,

bem como a criação das comissões parlamentares de inquérito e das comissões

especiais para proceder a estudo sobre matéria determinada constituem exemplos

desse tipo de controle.

Deve-se destacar que a função de controle, nesse caso, está diretamente

condicionada às regras procedimentais das instituições. Assim, a criação de

comissão parlamentar de inquérito ou a apresentação de requerimento solicitando

informações, por exemplo, podem constituir instrumentos de controle mais viáveis ou

menos viáveis, dependendo das regras estabelecidas para sua instalação, no caso

da CPI, ou para sua tramitação, no caso do requerimento. Nesse contexto, nas
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casas legislativas onde as práticas institucionais constituem obstáculos ao controle,

tanto mais limitadas serão as possibilidades de a oposição exercê-lo. Por outro lado,

quanto mais os regimentos internos outorgam direitos às minorias, tanto melhores as

condições para que estas o exerçam.

Por esse motivo, o presente estudo passa a abordar, nos itens seguintes, a

forma como o requerimento de solicitação de informação, concebido como

mecanismo básico de controle parlamentar, é utilizado na Argentina, na Alemanha e

no Brasil.
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2.3 Os mecanismos de solicitação de informação na Argentina e na Alemanha

Os mecanismos utilizados, pelo Poder Legislativo, para a solicitação de

informação ao governo são bastante diversificados nos vários países. Comparando a

Argentina com a Alemanha, Fuchs e Noite, citados por Llanos e Mustapic (2005, p.

65), concluem que a amplitude de tais mecanismos é muito maior no Bundestag

(Câmara Baixa) da Alemanha do que no Congresso argentino. O próprio número de

atividades de controle no Parlamento alemão é muito mais elevado do que no

Congresso argentino. O Quadro 1 apresenta os mecanismos de pedido de

informação ao governo nos dois países:

Tipo de mecanismo	 Argentina	 Alemanha

Informes por escrito	 Disponível	 Disponível

Informes por escrito com debate	 Indisponível	 Disponível

Questões orais	 Disponível	 Disponível

Questões urgentes	 Indisponível	 Disponível

Indisponível (acontece informalmente,
Perguntas de atualidade	uma vez por mês, depois da	Disponível

apresentação do Chefe de Gabinete)*

Interpelação	 Disponível	 Disponível
*Ainda que formalmente o Chefe de Gabinete fixe o tema das sessões informativas, na prática os
parlamentares costumam fazer perguntas referentes a temas da conjuntura.

Quadro 1: Mecanismos de solicitação de informação ao governo na Argentina e na Alemanha
Fonte: Quadro adaptado da Tabela 2. Mecanismos de solicitação de informação ao governo, de
Fuchs e Noite (apud LLANOS; MUSTAPIC, 2005, p. 65)

Com relação aos pedidos de informação por escrito, apontam os autores que,

na Argentina, qualquer Deputado ou Senador pode propor, à Câmara que integra,

requerimento solicitando informações ao Poder Executivo. O parlamentar apresenta

um projeto de resolução que deve ser aprovado pela Câmara correspondente.

Apresentado, o projeto é remetido à comissão competente, após o que segue para



25

ser votado em Plenário. Outra possibilidade é que a comissão se pronuncie pelo

pedido de informe de modo unânime e o envie diretamente ao Presidente da

Câmara, para que o pedido seja expedido ao Poder Executivo. A tabela abaixo

mostra que um número expressivo de pedidos de informe não consegue completar o

trâmite em comissões ou ser aprovado nas Câmaras.

TABELA 1
Monitoramento parlamentar na Argentina - Câmara dos Deputados - 1983-1995

1983 - 1989	1990-1995	1983-1995
Pedidos de	Apresentados	 3.672	 8.101	 11.773informações
escritos*	Aprovados	 674	 1.917	 2.591

Respondidos	 346	 1.336	 1.682
* Não se esclarece se estão incluídos os pedidos de informações que foram enviados diretamente
pelas comissões, sem passar pelo Plenário.

Fonte: Tabela adaptada da Tabela 3. Monitoramento parlamentar na Argentina (somente
Câmara de Deputados), de Fuchs e Noite (apudLLANOS; MUSTAPIC, 2005, p. 65)

Vale ressaltar, ainda, que não existe lei que regulamente o prazo e a forma de

resposta. Embora não haja estatísticas, acredita-se que a maioria dos pedidos de

informações são feitos pela oposição.

Somem-se, ainda, aos pedidos de informes escritos, as perguntas - também

escritas - que Deputados e Senadores fazem ao Executivo, quando este apresenta

informe mensal ao Congresso. Tais perguntas podem ser feitas informalmente aos

Ministérios, e não necessitam de aprovação parlamentar.

Já na Alemanha, os pedidos de informação podem se dar com ou sem

debate. As interpelações com debate consistem no direito do parlamento de

requerer a presença de Ministros ou do Chefe do Governo para, no Plenário ou nas

comissões, prestarem informações. Como a convocação de autoridades não

constitui tema central deste trabalho, limitar-nos-emos aos pedidos de informações

escritos sem debates, que podem ser de dois tipos: a pergunta individual do
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Deputado e a interpelação de um grupo de Deputados sobre temas menores (kleine

anfrage).

No primeiro caso, o parlamentar pode encaminhar ao governo até 4 perguntas

escritas por mês, que deverão ser respondidas em até uma semana depois de

recebidas no gabinete do Primeiro-Ministro.

As interpelações menores, por seu turno, constituem instrumento das

bancadas de oposição, destinadas a solicitar informações escritas ao governo.

Podem ser apresentadas por, no mínimo, 5% dos parlamentares, número mínimo de

Deputados exigido para se formar uma bancada, e são respondidas por escrito pelo

governo em até 14 dias após o seu recebimento. Por fim, não podem ser objeto de

debate parlamentar, o que as diferencia das interpelações maiores (grofie anfrage).

No item seguinte, abordaremos a utilização dos instrumentos formais de

controle do Executivo pelo Congresso brasileiro, com ênfase no requerimento de

solicitação de informação utilizado na Câmara dos Deputados.
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2.4 O uso de requerimentos de informação no Congresso brasileiro

A Constituição Federal da República de 1988 (CF/88) assegura ao Congresso

brasileiro a fiscalização dos atos do Poder Executivo por meio de instrumentos

diversos. O controle orçamentário, o poder de nomear, julgar, exonerar e afastar

membros do Executivo, os poderes investigativos conferidos, principalmente, às

comissões parlamentares de inquérito e o poder de requerer informações ao

Executivo constituem algumas das formas por meio das quais o parlamento exerce

controle sobre o governo federal.

Lianos e Mustapic (2005) apresentam algumas considerações acerca da

utilização dos instrumentos formais de controle do Executivo pelo Congresso

brasileiro no período de 1988 a 2004. A primeira é o seu aumento significativo no

período: em 1988, as atividades de controle representavam cerca de 8% do total de

proposições apresentadas no Congresso. Em 2004, esse número chegou a 37%,

sendo observado um pico de 44% em 1995 5 . Embora não seja esse o foco de nossa

análise, os números sugerem que os mecanismos de controle disponíveis no

Congresso vêm sendo cada vez mais utilizados.

A segunda observação refere-se à tendência da maior utilização desses

instrumentos nos primeiros anos dos mandatos dos Presidentes. No sentido

contrário, a literatura destaca um fenômeno comum em democracias

contemporâneas - o efeito "lua-de-mel" -, quando se observa, no início das

legislaturas, uma homogeneidade de preferências, ou seja, uma convergência de

interesses entre Legislativo e Executivo, o que faz com que o último seja menos

controlado pelo primeiro. Tal fenômeno, entretanto, não ocorre no Brasil. Aqui, "o

De acordo com as autoras, não se computou no número total de proposições os requerimentos de
caráter administrativo ou processual.
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período de lua-de-mel é, justamente, o mais contencioso." (LEMOS apud LLANOS;

MUST1APIC, 2005, p.93).

A terceira consideração sobre a utilização dos instrumentos de controle pelo

Congresso Nacional diz respeito aos anos eleitorais. Assim como a atividade

legislativa diminui consideravelmente nesse período, a atividade de controle segue a

mesma tendência: anos eleitorais são esvaziados.

Feitas as considerações mais gerais, passamos agora às normas que

regulamentam a utilização do requerimento de solicitação de informação.

A CF/88 estabelece, em seu art. 50, caput, que a Câmara dos Deputados e o

Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar Ministro de

Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da

República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente

determinado, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificação

adequada.

Dispõe o § 1 9 do mesmo artigo que as Mesas da Câmara dos Deputados e do

Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informação a Ministros de

Estado ou aos mesmos titulares relacionados no caput, importando em crime de

responsabilidade a recusa ou o não-atendimento, no prazo de trinta dias, bem como

a prestação de informações falsas.

Assim, poderão ser encaminhados requerimentos de informação aos

Ministros de Estado ou a quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à

Presidência da República. Os requerimentos de informação dirigidos a estes últimos

são apreciados da mesma forma que aqueles dirigidos aos Ministros. Não há

diferenciação alguma quanto ao procedimento de apreciação, ou seja, todos devem

ser submetidos ao crivo da Mesa.
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Na Câmara dos Deputados, por exemplo, uma vez apresentado o

requerimento de informação, é ele numerado e encaminhado a um membro da

Mesa, que o examinará e sobre ele emitirá parecer, concluindo pelo

encaminhamento ou não da matéria à autoridade competente, à luz dos requisitos

constitucionais - art. 50 da Constituição Federal - e regimentais - arts. 15, 115 e 116

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O membro da Mesa que

tradicionalmente tem feito essa análise é o Primeiro Vice-Presidente da Câmara.

Com efeito, o Regimento Interno da Câmara dos Deputados estabelece que:

Art. 15. À Mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas em
lei, neste Regimento ou por resolução da Câmara, ou delas implicitamente
resultantes:

[...1
XIII - apreciar e encaminhar pedidos escritos de informação a

Ministros de Estado, nos termos do art. 50, § 2, da Constituição Federal;

Art. 115. Serão escritos e despachados no prazo de cinco sessões,
pelo Presidente, ouvida a Mesa, e publicados com a respectiva decisão no
Diário da Câmara dos Deputados, os requerimentos que solicitem:

- informação a Ministro de Estado;
{. .1
Parágrafo único. Nas hipóteses deste artigo, caberá recurso ao

Plenário dentro em cinco sessões, a contar da publicação do despacho
indeferitório no Diário da Câmara dos Deputados. O recurso será decidido
pelo processo simbólico, sem discussão, sendo permitido o
encaminhamento de votação pelo Autor do requerimento e pelos Líderes,
por cinco minutos cada um.

Art. 116. Os pedidos escritos de informação a Ministro de Estado,
importando crime de responsabilidade a recusa ou o não-atendimento no
prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas, serão
encaminhados pelo Primeiro-Secretário da Câmara, observadas as
seguintes regras:

- apresentado requerimento de informação, se esta chegar
espontaneamente à Câmara ou já tiver prestada em resposta a pedido
anterior, dela será entregue cópia ao Deputado interessado, caso não tenha
sido publicada no Diário da Câmara dos Deputados, considerando-se, em
conseqüência, prejudicada a proposição;

II - os requerimentos de informação somente poderão referir-se a ato
ou fato, na área de competência do Ministério, incluídos os órgãos ou
entidades da administração pública indireta sob sua supervisão:

a) relacionado com matéria legislativa em trâmite, ou qualquer
assunto submetido à apreciação do Congresso Nacional, de suas Casas ou
Comissões;

b) sujeito à fiscalização e ao controle do Congresso Nacional, de suas
Casas ou Comissões;

c) pertinentes às atribuições do Congresso Nacional;
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III - não cabem, em requerimento de informação, providências a
tomar, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósitos da
autoridade a que se dirige;

IV - a Mesa tem a faculdade de recusar requerimento de informação
formulado de modo inconveniente, ou que contrarie o disposto neste artigo,
sem prejuízo do recurso mencionado no parágrafo único do art. 115.

§ l Q Por matéria legislativa em trâmite entende-se a que seja objeto
de proposta de emenda à Constituição, de projeto de lei ou de decreto
legislativo ou de medida provisória em fase de apreciação pelo Congresso
Nacional, por suas Casas ou Comissões.

§ 29 Constituem atos ou fatos sujeitos à fiscalização e ao controle do
Congresso Nacional, de suas Casas e Comissões os definidos no art. 60.

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados disciplina o assunto, ainda,

em seu art. 24, quando outorga às comissões permanentes, em razão da matéria de

sua competência, e às demais comissões, no que lhes for aplicável, as atribuições

de convocar Ministro de Estado para prestar, pessoalmente, informações sobre

assunto previamente determinado e de encaminhar, por meio da Mesa, pedidos

escritos de informação a essa mesma autoridade. Do mesmo modo, em seu art. 226,

inciso li, é assegurado ao Deputado o direito de encaminhar, por meio da Mesa,

pedidos escritos de informação a Ministro de Estado.

Deve-se observar, por fim, que o requerimento que solicita informação não é

submetido à apreciação do Plenário, pois é da competência da Mesa o exame da

proposição. O que é submetido ao Plenário da Casa ou às comissões, conforme o

caso, é o requerimento de convocação do Ministro de Estado ou de titulares

diretamente subordinados à Presidência da República.
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3 A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

3.1 A função fiscalizadora da ALMG

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais é o órgão do Poder

Legislativo do Estado a quem compete o exercício de funções diversas, exercidas

pelos membros do Poder, os Deputados, e que tem no Plenário seu órgão

deliberativo por excelência.

As funções típicas do Poder Legislativo são a legislativa e a

fiscal i zadora/control adora. A primeira se materializa mediante a produção de leis, em

sentido genérico, com ou sem a participação do Poder Executivo, segundo os

critérios estabelecidos nas Constituições da República e do Estado.

Quando se fala em função legislativa, no entanto, um aspecto que não pode

ser desconsiderado é a pequena margem de atuação permitida aos legislativos

estaduais.

O sistema brasileiro de repartição de competências reserva aos Estados

Federados as competências remanescentes, tanto executivas, quanto legislativas.

Assim, à exceção de poucas competências exclusivas estaduais enumeradas na

Carta Federal, cabe aos Estados legislar apenas sobre o que não está reservado

nem à União - que historicamente concentra a produção normativa - nem aos

Municípios. Embora parte da doutrina enxergue, nesse modelo, uma possibilidade

de ampliação da margem de atuação dos Estados, que poderiam legislar sobre o

que não está reservado aos demais entes federados - incluindo-se aí a possibilidade

de legislar sobre novas questões surgidas a partir da evolução da sociedade e de
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suas demandas -, o que se percebe, na prática, é um pequeno espaço de atuação

da esfera estadual, principalmente de atuação legislativa.

Diante dessa centralização legislativa da União, parece razoável supor que

um possível caminho para o Legislativo mineiro seja o fortalecimento das demais

funções do parlamento, principalmente a fiscalizadora.

A função fiscalizadora permite que um Poder - no caso, o Legislativo - exerça

controle sobre os demais - no estudo em questão, o Executivo - por meio de

instrumentos diversos. Como formas de exercício desse controle citamos, dentre

outros, a constituição de comissão parlamentar de inquérito para apuração de fato

determinado, com poderes de investigação próprios das autoridades judiciais; a

tomada das contas do Governador do Estado; o acolhimento de petição,

reclamação, representação ou queixa de qualquer pessoa contra ato ou omissão de

autoridade ou entidade públicas ou, ainda, o acolhimento de outras formas de

manifestação da sociedade civil; o exercício da fiscalização e do controle, dentro de

sua competência, dos atos do Poder Executivo, incluídos os das entidades da

administração indireta; a convocação de Secretário de Estado ou de autoridade

estadual subordinada ao Governador para prestar informação sobre determinado

assunto; e, finalmente, o tema central deste trabalho, qual seja, o pedido escrito de

informação a Secretário de Estado ou a qualquer autoridade estadual.

Com efeito, a Constituição do Estado de Minas Gerais estabelece em seu art.

54, § 2, que:

A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado pedido
escrito de informação, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta
dias, ou a prestação de informação falsa importam crime de
responsabilidade.

No § 30 do mesmo artigo, a Carta mineira dispõe que:

A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a dirigente
de entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia
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Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa, ou o não-atendimento
no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa constituem
infração administrativa, sujeita a responsabilização.

Portanto, cabe à Mesa da Assembléia encaminhar pedido de informação a

Secretário de Estado ou a autoridade estadual, seja ele a requerimento de Deputado

ou de comissão. O Regimento Interno é também claro com relação à matéria:

Art. 46 - São direitos do Deputado, uma vez empossado:
[ ... J
III - encaminhar, por meio da Mesa da Assembléia, pedido escrito de

informação;

Ia

Art. 100 - Às comissões, em razão da matéria de sua competência, da
matéria compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua
constituição, cabe:

[ ... 1
IX - encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, pedido

escrito de informação a Secretário de Estado, a dirigente de entidade da
administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras
autoridades estaduais;

No capítulo que dispõe sobre as competências da Mesa da ALMG, o mesmo

diploma procedimental estabelece:

Art. 79 - À Mesa da Assembléia compete, privativamente, entre outras
atribuições:

i: . ..i
VIII - emitir parecer sobre:
[...1
c) requerimento de informações às autoridades estaduais, somente o

admitindo quanto a fato relacionado com matéria legislativa em trâmite ou
quanto a fato sujeito a controle e fiscalização da Assembléia Legislativa;

Emitido o parecer pela Mesa, o requerimento que solicita a informação é

submetido a votação em Plenário, nos termos do inciso XII do art. 233 do Regimento

Interno da ALMG. Se aprovado o requerimento, a informação é solicitada à

autoridade estadual por meio de ofício assinado pelo Presidente da Assembléia, que

o faz na condição de Presidente da Casa e também da Mesa.
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Aqui cabem algumas considerações. A primeira diz respeito à emissão de

parecer pela Mesa da Assembléia, que, sendo um dos órgãos principais do Poder,

opina pela aprovação ou pela rejeição do requerimento que solicita informação a

autoridade estadual. A exemplo do parecer de comissão sobre matéria de

deliberação em Plenário, o parecer da Mesa também é de caráter opinativo. Significa

dizer que a finalidade do parecer consiste tão-somente em orientar a votação em

Plenário, orientação que pode ser seguida, ou não. Em outras palavras, tanto um

requerimento com parecer pela aprovação pode ser rejeitado em Plenário, sendo,

neste caso, arquivado, quanto um requerimento com parecer pela rejeição pode ser

aprovado, devendo, aí, a informação ser solicitada à autoridade estadual.

Um segundo ponto merecedor de destaque é a diferença entre a solicitação

de informação por meio de requerimento e a convocação de autoridade para prestar

esclarecimentos. A Constituição do Estado outorga a qualquer comissão da

Assembléia Legislativa autorização para convocar Secretário de Estado ou

autoridade estadual subordinada ao Governador para prestar informação sobre

determinado assunto. Ou seja, as comissões possuem poderes constitucionais para

convocar tais titulares a comparecerem à Assembléia, a fim de que prestem

informações, mas, se preferirem, simplesmente, encaminhar tais questionamentos a

essas mesmas autoridades, deverão apresentar requerimento, que receberá parecer

da Mesa e será alvo de deliberação em Plenário, podendo, inclusive, ser rejeitado.

Com efeito, o art. 54 da Constituição do Estado de Minas Gerais estabelece

que:

Art. 54 - A Assembléia Legislativa ou qualquer de suas comissões
poderão convocar Secretário de Estado, dirigente de entidade da
administração indireta ou titular de órgão diretamente subordinado ao
Governador do Estado para prestarem, pessoalmente, informações sobre
assunto previamente determinado, sob pena de responsabilidade, no caso
de ausência injustificada.
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Na subseção que trata das comissões, a Carta Magna mineira ainda amplia

os poderes a elas conferidos:

Art. 60 - A Assembléia Legislativa terá comissões permanentes e
temporárias, constituídas na forma do Regimento Interno e com as
atribuições nele previstas, ou conforme os termos do ato de sua criação.

[...1
§ 2 - As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:
[...
IV - convocar, além das autoridades a que se refere o art. 54, outra

autoridade estadual para prestar informação sobre assunto inerente às suas
atribuições, constituindo infração administrativa a recusa ou o não-
atendimento no prazo de trinta dias;

[ ... ]
VI - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

O Regimento Interno da Casa reproduz o mesmo comando:

Art. 100 - Às comissões, em razão da matéria de sua competência, da
matéria compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua
constituição, cabe:

[ ... 1
VII - convocar Secretário de Estado, dirigente de entidade da

administração indireta ou titular de órgão diretamente subordinado ao
Governador do Estado para prestar, pessoalmente, informação sobre
assunto previamente determinado, sob pena de responsabilidade no caso
de ausência injustificada;

VIII - convocar, além das autoridades a que se refere o inciso anterior,
outra autoridade estadual para prestar informação sobre assunto inerente
às suas atribuições, constituindo infração administrativa a recusa ou o não-
atendimento, no prazo de 30 (trinta) dias;

Parece haver, portanto, uma desproporção entre as duas formas de controle,

já que a comissão pode convocar uma autoridade estadual para obter determinada

informação, mas, se quiser encaminhar a solicitação por escrito, corre o risco de não

lograr êxito, caso o requerimento que contém o pedido seja rejeitado pelo Plenário

da Casa. Esse é um ponto fundamental na análise deste instrumento de fiscalização

de que dispõe o parlamento para exercer controle sobre as ações do Executivo.

No item subseqüente, apresenta-se um mapeamento de como um dos

instrumentos de fiscalização de que dispõe a Assembléia de Minas para controlar o
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Executivo - o pedido de informação a Secretário de Estado ou a autoridade estadual

- vem sendo utilizado.
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3.2 A utilização dos requerimentos de informação na ALMG no ano de 2005

Os requerimentos de solicitação de informação são numerados, recebidos na

primeira parte da reunião ordinária de Plenário da ALMG e publicados no "Diário do

Legislativo" do jornal "Minas Gerais", na ata da respectiva reunião.

Uma vez publicados, são encaminhados à Mesa da ALMG que, na condição

de comissão executiva, emitirá parecer opinativo sobre a matéria, nos termos do art.

79 do Regimento Interno da ALMG, dispositivo já reproduzido no item anterior.

Deve-se ressaltar que o parágrafo único do referido artigo estabelece que as

disposições relativas às comissões permanentes serão aplicadas, no que couber, à

Mesa da Assembléia. Ora, o art. 134 do mesmo Regimento dispõe, em seu inciso II,

que o prazo para uma comissão emitir parecer sobre requerimento é de 10 dias,

contados do recebimento da proposição. Portanto, a previsão regimental da

utilização de normas atinentes às comissões permanentes para disciplinar situações

aplicáveis à Mesa da Assembléia - e essa é uma situação aplicável - faz com que a

Mesa disponha também de 10 dias para emitir parecer sobre o requerimento.

Cumpre registrar, no entanto, que esse prazo não é preclusivo, o que significa

dizer que a emissão do parecer pela Mesa poderá ocorrer mesmo depois de

esgotado o prazo e será regimentalmente válida. Assim, a remessa, para a etapa

seguinte, de requerimento cujo prazo para a emissão de parecer já se tenha

esgotado não é automática, embora possa ser solicitada por Deputado.

Emitido o parecer da Mesa da Assembléia, o requerimento está pronto para

ser incluído em ordem do dia. Rejeitado em Plenário, é o requerimento arquivado.

Se aprovado, é remetida uma correspondência à autoridade estadual a ser argüida,
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solicitando as informações, com previsão constitucional de sanção em caso de não-

atendimento, como já mencionado.

O Quadro 2 a seguir apresenta uma sistematização das etapas de tramitação

deste tipo de requerimento, para que, finalmente, se possa estudar a sua utilização

no ano de 2005.

Descrição da etapa
1	Requerimento recebido em Plenário, publicado no "Diário do Legislativo" e encaminhado à

Mesa da Assembléia
2	Requerimento aguardando parecer da Mesa da Assembléia
3	Requerimento pronto para a ordem do dia em Plenário
4	Requerimento apreciado em Plenário
5	Ofício remetido à autoridade estadual solicitando as informações
6	Ofício recebido da autoridade estadual prestando as informações solicitadas

Quadro 2: Etapas de tramitação do requerimento de informação na ALMG
Fonte: Dados da pesquisa

A Tabela 2, a seguir, relaciona todos os requerimentos que solicitam

informações a autoridades estaduais apresentados em 2005 e a etapa já alcançada

por cada um na data consultada, adotando-se a numeração de etapas estabelecida

no Quadro 2.

Importante notar que, apesar de as etapas ns 5 e 6 não constituírem, a rigor,

etapas de tramitação do requerimento propriamente dito, elas serão assim

consideradas, já que representam desdobramentos de sua aprovação.

É oportuno aqui esclarecer que, quando se consulta a tramitação de

proposições no site da Assembléia, e a situação do requerimento é descrita como

"Aguardando designação de relator em comissão", é possível que, na verdade, o

requerimento esteja, por exemplo, já sob análise. De qualquer forma, ambas as

situações estão contidas na etapa 2 do Quadro 2.
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Para se efetuar o levantamento dos requerimentos foi realizada consulta no

Sistema de Recebimento de Proposições em Plenário (SRP) da ALMG. Selecionou-

se o tipo de proposição (requerimento), o regime de tramitação (votado em Plenário)

e o ano do recebimento (2005). O sistema apresentou 1) os requerimentos

solicitando informações às autoridades estaduais por intermédio da Mesa da

Assembléia; ii) os requerimentos solicitando a inserção, nos anais da Assembléia

Legislativa, de documento ou pronunciamento não oficial, especialmente relevante

para o Estado; e, finalmente, III) os requerimentos indicando candidato a vaga de

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.

Selecionados os requerimentos que interessam a este trabalho, o passo

seguinte consistiu em se pesquisar a etapa em que cada um deles se encontra. Para

tanto, foi utilizada a página da Assembléia na Internet, no Iink Atividade

Parlamentar/Tramita ção de projetos.



TABELA 2
Etapas cumpridas pelos requerimentos apresentados na ALMG em 2005

W do Etapa N2 do Etapa N do Etapa N2 do Etapa N2 do Etapa
RQN	 RQN	 RQN	 RON	 RON
3.966	6	4.365	2	4.594	2	4.948	2	5.449	2
4.096	3	4.372	2	4.607	2	4.949	2	5.472	2
4.166	2	4.413	2	4.608	2	4.950	2	5.489	2
4.260	2	4.415	2	4.609	*	4.951	2	5.496	2
4.261	2	4.416	2	4.610	2	4.991	6	5.509	2
4.262	2	4.417	2	4.638	6	5.003	2	5.528	3
4.263	2	4.418	2	4.644	2	5.005	2	5.529	3
4.264	2	4.419	2	4.657	2	5.006	5	5.572	Arquivado

4.266	2	4.420	2	4.710	5	5.015	5	5.573	2
4.267	2	4.431	2	4.744	2	5.016	6	5.574	2
4.268	2	4.432	2	4.745	2	5.028	5	5.575	2
4.269	2	4.433	2	4.746	2	5.030	5	5.609	2
4.270	2	4.434	2	4.832	5	5.061	2	5.697	2
4.271	2	4.435	2	4.833	5	5.098	6	5.698	2
4.272	2	4.436	2	4.834	6	5.118	2	5.733	2
4.273 Anexado 4.437	2	4.867	2	5.120	5	5.742	6
4.276	2	4.438	2	4.868	2	5.166	2	5.743	6
4.279	2	4.439	2	4.905 Retirado 5.167	6	5.779	2
4.280	2	4.440	2	4.919	2	5.179	6	5.780	2
4.281	Retirado 4.459	2	4.921	2	5.180	6	5.808	2
4.282	2	4.481	2	4.924	2	5.185	2	5.829	2
4.283	2	4.482	2	4.925	2	5.200	6	5.839	2
4.284	2	4.483	2	4.926	6	5.236	6	5.855	2
4.285	2	4.484	2	4.927	5	5.260	5	5.864	2
4.286 Retirado 4.485	2	4.928	6	5.261	6	5.865	6
4.287 Retirado 4.486	2	4.929	5	5.292	6	5.890	2
4.288 Retirado 4.487	2	4.930	6	5.306	2	5.891	2
4.289 Retirado 4.498	2	4.931	6	5.325	2	5.898	2
4.290 Retirado 4.536	2	4.932	6	5.328	6	5.900 Anexado
4.291	2	4.558	2	4.941	2	5.329	2	5.923	2
4.292	2	4.562	2	4.942	6	5.375	2	5.945	2
4.293	2	4.583	2	4.943	6	5.424	2
4.329	2	4.584	2	4.944	6	5.425	2
4.358	2	4.592	2	4.946	2	5.426	2
4.361	2	1 4.593	2	4.947	2	1 5.442	2	1

* Houve reforma de despacho em função do teor do requerimento, que deixou de ser numerado e
teve sua tramitação alterada.
Fonte: Sistema de Recebimento de Proposições em Plenário - SRP - e site
http://www.almg.gov.br , consultados no período de 6 a 9 nov. 2006

A tabela nos mostra que foram apresentados, em 2005, um total de 171

requerimentos solicitando informações a autoridades estaduais. Desses, 7 foram

retirados de tramitação pelos respectivos autores, que têm essa prerrogativa. Dois

foram anexados a outros, por ter sido verificada, durante a sua tramitação,

semelhança com outros 2 que já estavam tramitando. O Requerimento n2

40

4.60912005 teve o seu despacho reformado por Decisão da Presidência, passando à
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condição de "requerimento sem número" e tendo sua tramitação alterada em razão

da natureza da matéria, uma vez que a solicitação foi feita a dirigente de entidade

privada e não a autoridade estadual. Finalmente, temos o Requerimento n2

5.572/2005, que foi arquivado, mas não por ter sido rejeitado em Plenário. Na

verdade, esse requerimento foi apresentado pela Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e solicitava informações ao Secretário de Estado da

Fazenda. Ocorre que o referido titular encaminhou, diretamente à Comissão, as

informações requeridas, antes mesmo de a Mesa emitir parecer sobre o pedido. Por

isso, o requerimento perdeu o objeto e foi arquivado, a pedido da Comissão.

Assim, o universo que interessa à nossa análise é composto de 160

requerimentos, que, a rigor, dispõem de condições efetivas para percorrer as 6

etapas de tramitação, ou seja, são, de fato, passíveis de chegar ao último estágio,

ao atendimento da solicitação por parte da autoridade estadual. Por esse motivo, o

presente estudo passa a considerar tão-somente esse universo para efeito de

análise da utilização dos requerimentos de solicitação de informação.

A Tabela 3 e o Gráfico 1 a seguir apresentam a distribuição dos

requerimentos de informação apresentados em 2005, segundo a etapa de

tramitação atingida.

TABELA 3
Distribuição dos requerimentos apresentados em 2005 segundo

a etapa de tramitação atingida

Etapa	11	Número de	1	Requerimentos

1	 O	 0%
2	 121	 75,63%
3	 3	 1,88%
4	 O	 0%
5	 11	 6,88%
6	 25	 15,63%

Total	 1611	 1000/11

Fonte: Sistema de Recebimento de Proposições em Plenário -
SRP - e site http://www.almg.gov.br, consultados no período de
6 a 9 nov. 2006
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Gráfico 1: Distribuição dos requerimentos apresentados em 2005 segundo a
etapa de tramitação atingida
Fonte: Sistema de Recebimento de Proposições em Plenário - SRP - e site
http:IIwww.amg.gov.br, consultados no período de 6 a 9 nov. 2006

Pode-se perceber que, dos 160 requerimentos em estudo, apenas 25 (ou

15,63% do total) chegaram à última etapa, ou seja, resultaram no recebimento de

resposta da autoridade estadual à qual foi solicitada a informação. Esta análise,

contudo, não entra no mérito da qualidade da informação prestada, o que significa

dizer que, dentre os requerimentos atendidos, não se está avaliando se os reais

objetivos foram alcançados.

A maioria dos requerimentos (75,63% do total) encontra-se na etapa 2: estão

aguardando parecer da Mesa da Assembléia. Como o prazo para a emissão de

parecer pela Mesa não é preclusivo, é possível que outras demandas dessa

comissão executiva sejam priorizadas em função do elevado volume de atribuições

de sua competência, notadamente as listadas no art. 79 do Regimento Interno da

ALMG.

Um dado relevante obtido com base na Tabela 3 é o número expressivo de

ofícios remetidos às autoridades estaduais não respondidos. Com  efeito, dos 36
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requerimentos que chegaram, no mínimo, à etapa 5, apenas 25 - ou 69,4% do total -

receberam resposta. Dito de outra forma: 30,6% dos ofícios enviados não foram

respondidos. Embora haja previsão constitucional e regimental de sanção, na

prática, o não-atendimento a este tipo de solicitação não tem ocasionado qualquer

medida punitiva.

Interessante notar, ainda, que apenas 1,88% do total dos requerimentos

encontra-se na etapa 3, ou seja, é mínimo o volume de requerimentos que estão

prontos para a ordem do dia em Plenário e ainda não foram colocados em pauta

para votação. Cumpre registrar ainda que, dos requerimentos que chegaram a ser

incluídos na ordem do dia em Plenário, todos haviam recebido parecer favorável da

Mesa e foram aprovados.

Isto posto, passamos agora à análise dos 25 requerimentos que cumpriram

todas as etapas de tramitação, ou seja, que resultaram no recebimento de ofício da

autoridade estadual prestando as informações solicitadas. A Tabela 4, a seguir,

apresenta o período de tempo decorrido entre a data da publicação de cada um

desses requerimentos no "Diário do Legislativo" (etapa 1) e o recebimento do

respectivo ofício da autoridade argüida (etapa 6).
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TABELA 4
Tempo decorrido entre as etapas de tramitação 1 e 6 - em meses

N° de ordem	Número do requerimento	T
1	 3.966/2005	 4,4
2	 4.638/2005	 8,0
3	 4.834/2005	 6,2
4	 4.92612005	 3,6
5	 4.928/2005	 3.6
6	 4.93012005	 3,6
7	 4.931/2005	 3,6
8	 4.932/2005	 7,3
9	 4.942/2005	 3,6
10	 4.943/2005	 7,8
11	 4.944/2005	 5,4
12	 4.991/2005	 7,5
13	 5.016/2005	 4,5
14	 5.098/2005	 3,3
15	 5.167/2005

	 2,0
16	 5.179/2005	 5,3
17	 5.180/2005	 8,4
18	 5.200/2005	 7,3
19	 5.236/2005	 3,1
20	 5.261/2005	 11,5
21	 5.292/2005	 1,8
22	 5.328/2005	 2,7
23	 5.742/2005	 5,9
24	 5.743/2005	 10,0
25	1	 5.865/2005	 2.0

Fonte: Dados da pesquisa, elaborados com base nas
informações do site http://www.almg.gov.br , consultado no
período de 6 a 9 nov. 2006

Pode-se inferir, com base na Tabela 4, que, em geral, o tempo decorrido entre

a apresentação - leia-se publicação - dos requerimentos e o recebimento das

informações requeridas é demasiado longo: 5,3 meses, em média.

Um primeiro aspecto a ser considerado é que, além do baixo êxito na

obtenção da informação - apenas 15,63% dos requerimentos apresentados atingem

a última etapa (ver Tabela 3) -, o tempo gasto para obtê-la certamente a torna, em

muitos casos, inócua e sem sentido, no momento em que ela é recebida na ALMG.

Significa dizer que, após um longo caminho percorrido, o produto final perde o

objeto, deixando de produzir o efeito pretendido.

Um segundo aspecto, já mencionado, diz respeito à qualidade da informação

prestada. 0 presente estudo atém-se ao tempo gasto para obtê-la, sem entrar no
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mérito da qualidade da informação e do seu papel na redução da assimetria

informacional existente entre o parlamento e os órgãos de outros Poderes,

sobretudo do Executivo. Assim, não se está mensurando, aqui, se a informação

obtida por meio desse instrumento de fiscalização é eficaz ou, ainda, se permite ao

Legislativo acompanhar a gestão da coisa pública e controlar a ação do agente

político.

Há que se registrar alguns casos em que ofícios enviados a autoridades

estaduais são reenviados a fim de reiterar seus termos, o que aumenta o tempo de

tramitação dos requerimentos que lhes deram origem. Esses casos, contudo,

constituem exceções, o que nos permite considerar tais acréscimos pouco

significativos.

Quanto à origem, nota-se que 87 dos 160 requerimentos em estudo, ou seja,

54,4% do total, foram apresentados por comissões, e 73 requerimentos (45,6%), por

parlamentares. Vale lembrar que o Poder Legislativo se organiza por meio de

comissões temáticas, já que, em virtude do volume de proposições a serem

apreciadas, não há como todos os Deputados se inteirarem de todas as matérias.

Assim, as proposições são estudadas de forma detida pelos membros da comissão

responsável por aquela matéria. A comissão se especializa nos assuntos, ampliando

sua capacidade de absorver informações e conhecimentos importantes para a

análise das proposições sob seu exame. Isso nos ajuda a compreender por que um

volume tão representativo de requerimentos solicitando informações tenha sido

apresentado por comissões.

Por fim, comparando a Assembléia mineira com a Câmara dos Deputados,

alguns aspectos merecem destaque. Na esfera federal, observou-se, no período de

1988 a 2004, um aumento significativo da utilização dos mecanismos de controle.
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Pode-se inferir que a ALMG seguiu a mesma tendência, tomando-se por base a

evolução do número de requerimentos solicitando informações a autoridades

estaduais apresentados no período de 1993 a 2005, como se vê na Tabela 5 e no

Gráfico 2 a seguir.

TABELAS
Evolução do número de requerimentos de

solicitação de informação apresentados na
ALMG de 1993 a 2005

Ano	Número de requerimentos apresentados
1993	 83
1994	 32
1995	 49
1996	 57

1997	 110
1998	 58
1999	 164
2000	 102
2(X)1	 177
2002	 89
2003	 263
2004	 169
2005	 171

Fonte:	Site	http://www.almg.gov.br ,
consultado no período de 6 a 9 nov. 2006
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Gráfico 2: Evolução do número de requerimentos de solicitação de informação
apresentados na ALMG de 1993 a 2005
Fonte: Síte http://www.almg.gov.br , consultado no período de 6 a 9 nov. 2006
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Duas outras tendências observadas em nível federal se confirmam também

no Legislativo mineiro: a primeira é a de maior utilização dos instrumentos de

controle nos primeiros anos dos mandatos dos Chefes do Executivo. À exceção de

1995, nota-se, nos anos de 1999 e 2003 - anos de início de legislatura parlamentar

e, também, de primeiro mandato do Governador do Estado -, uma maior utilização

do requerimento de solicitação de informação na Assembléia Legislativa de Minas

Gerais.

Finalmente, a segunda tendência que se confirma é a de esvaziamento da

atividade de controle nos anos eleitorais: a Tabela 5 demonstra que nos anos de

1994, 1998 e 2002, anos de eleições para os cargos de Presidente da República,

Governador do Estado, Senador e Deputados Federais e Estaduais, a utilização dos

requerimentos de solicitação de informação na ALMG foi baixa, se comparada aos

anos que os antecederam.
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4 CONCLUSÃO

Com base no estudo realizado, pode-se perceber que não há mais espaço

para um Legislativo confinado em um Plenário esvaziado de poder e conteúdo. A

função fiscalizadora do parlamento - principalmente em nível estadual - apresenta-

se, hoje, imperativa para a redução da assimetria informacional existente entre os

Poderes Legislativo e Executivo. Afinal, não basta a produção de leis, é preciso

também que se verifique a sua eficácia e efetividade social, bem como os possíveis

desvios ou até mesmo o seu descumprimento. Para o aprimoramento da

democracia, cada vez mais torna-se necessário que o Poder Legislativo

desempenhe melhor sua função de fiscalização e controle.

O presente trabalho objetivou estudar a utilização dos requerimentos de

solicitação de informação apresentados no ano de 2005 por Deputados e comissões

da ALMG como instrumento de fiscalização da administração pública pelo

Parlamento mineiro.

Por todos os números e argumentos apresentados, constatamos que esse

instrumento tem possibilitado o exercício da função fiscalizadora pela ALMG sobre

os demais Poderes, mas não em níveis satisfatórios.

Os preceitos regimentais que regulamentam a tramitação do requerimento

constituem, por si só, um elemento dificultador para o alcance dos objetivos

pretendidos. Enquanto uma comissão da Casa tem a atribuição constitucional de

convocar Secretário de Estado, dirigente de entidade da administração indireta,

titular de órgão diretamente subordinado ao Governador do Estado ou qualquer

autoridade estadual para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto

previamente determinado, com sanções expressas em caso de ausência
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injustificada ou de recusa ou não-atendimento no prazo de 30 dias, essa mesma

comissão não tem o poder de oficiar diretamente às mesmas autoridades para

solicitar as informações de que necessita.

Se, ainda assim, a comissão optar por solicitar as informações por escrito,

deverá apresentar requerimento, sobre o qual será emitido parecer pela Mesa da

Assembléia. Na prática, vê-se que a grande maioria dos requerimentos

apresentados em 2005 (75,63% do total) não chegou a receber parecer.

Possivelmente, a desoneração da Mesa da Assembléia dessa função, dada a

extensa gama de competências a ela atribuídas, poderia conferir mais agilidade ao

processo. No entanto, é compreensível e até mesmo desejável que a Mesa funcione

como um filtro quando emite seu parecer opinativo, de forma a orientar o Plenário na

votação do requerimento, chamando a atenção para solicitações improcedentes,

relativas a fatos não sujeitos a controle e fiscalização da Assembléia Legislativa ou,

ainda, de cunho meramente político.

Com relação às solicitações de informação efetivamente respondidas,

percebe-se que um número muito pequeno de requerimentos (15,63% do total de

requerimentos apresentados) chegou à última etapa. A par disso, o tempo total

decorrido entre a publicação dos requerimentos e o recebimento das informações é

longo. Em média, são necessários mais de 5 meses para que todo o processo se

complete. Há casos de informações prestadas quase um ano após a publicação dos

respectivos requerimentos de solicitação. Mais uma vez, as regras procedimentais

de tramitação da proposição em tela - o requerimento de solicitação de informação a

autoridade estadual - parecem ser determinantes na questão temporal.
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Cumpre destacar que, em muitos casos, a informação, quando prestada,

torna-se inócua, ou seja, perde o objeto, dado o lapso de tempo existente entre a

percepção da necessidade da informação e o efetivo acesso a ela.

Diferentemente da ALMG, na Câmara dos Deputados o procedimento é mais

simples: o requerimento de solicitação de informação não é submetido a apreciação

em Plenário, mas encaminhado a um membro da Mesa, que o examina e sobre ele

emite parecer, concluindo pelo encaminhamento ou não da matéria, segundo os

requisitos constitucionais e regimentais. Ouvida a Mesa, é o requerimento

despachado pelo Presidente, no prazo de 5 sessões6.

Uma possibilidade para se agilizar a tramitação dos requerimentos de

solicitação de informação na ALMG seria a adoção, na Casa, de sistemática similar

à da Câmara dos Deputados: a Mesa da Assembléia emitiria parecer sobre o

requerimento, opinando pelo encaminhamento ou não da solicitação, à luz das

normas constitucionais e regimentais. Em caso de parecer favorável, o ofício

solicitando a informação seria despachado pelo Presidente da ALMG dentro de um

prazo determinado. Assim como no Legislativo federal, em caso de despacho

indeferitório, caberia recurso ao Plenário dentro de 5 reuniões, a contar da

publicação do despacho no "Diário do Legislativo".

A adoção desse procedimento na ALMG não apenas conferiria maior

simplicidade e celeridade ao processo, como também garantiria a análise do

requerimento pela Mesa, evitando-se, assim, solicitações improcedentes ou relativas

a fatos não sujeitos a controle e fiscalização da Assembléia Legislativa.

No Congresso argentino, para propor requerimento solicitando informações

ao Poder Executivo, o Deputado ou Senador deve apresentar um projeto de

resolução, que é remetido à comissão competente, após o que segue para votação
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em Plenário e deve ser aprovado pela Câmara correspondente. Outra possibilidade

é que a comissão se pronuncie pelo pedido de informe de modo unânime, caso em

que o envia diretamente ao Presidente da Câmara, para que o pedido seja expedido

ao Poder Executivo. Os dados obtidos mostram que um número expressivo de

requerimentos não consegue completar o trâmite em comissões ou ser aprovado

nas Câmaras, a exemplo do que ocorre na ALMG.

Voltando à Assembléia Legislativa mineira, faz-se mister ressaltar que existe

previsão constitucional de sanção para os casos de recusa de atendimento a pedido

escrito de informação, ou de não-atendimento no prazo de 30 dias, ou ainda de

prestação de informação falsa, importando, no caso de Secretário de Estado, crime

de responsabilidade, e constituindo, no caso de dirigente de entidade da

administração indireta, Comandante-Geral da Polícia Militar e outras autoridades

estaduais, infração administrativa sujeita a responsabilização.

Ainda assim, no ano de 2005, aproximadamente 30% dos ofícios enviados a

autoridades estaduais não foram respondidos, o que não resultou em qualquer tipo

de sanção. Resta, pois, apenas a aplicação das normas já estabelecidas na

Constituição do Estado.

Finalmente, comparando a Câmara dos Deputados com a ALMG,

observamos três tendências coincidentes nas duas Casas Legislativas. A primeira,

bastante animadora, refere-se à utilização dos instrumentos de fiscalização e

controle: os números apontam que, em ambas, esses mecanismos de controle vêm

sendo cada vez mais utilizados.

A segunda é a tendência de maior utilização dos instrumentos de fiscalização

e controle, pelo Legislativo, nos primeiros anos dos mandatos dos Chefes do

Executivo. Tanto na esfera federal quanto na estadual, não se observa, nesse

6 Sessão, na Câmara dos Deputados, corresponde, na ALMG, a reunião.
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período, um fenômeno comum em outras democracias contemporâneas: a

convergência de interesses entre Legislativo e Executivo. Aqui, pelo contrário, o

primeiro ano do mandato do Chefe do Poder Executivo, que coincide com o início

das legislaturas na Câmara dos Deputados e nas Assembléias estaduais, é,

normalmente, o mais contencioso.

A terceira e última tendência observada tanto no Legislativo federal quanto no

estadual é a redução acentuada da atividade de controle nos anos eleitorais. Nesse

período. o calendário eleitoral desloca o parlamentar para suas bases, o que faz

com que a atividade legislativa diminua consideravelmente e atividade de

fiscalização e controle também.

Por fim, destacamos que o presente trabalho não pretende esgotar o assunto

acerca da função fiscalizadora do Parlamento mineiro, mas permite conhecer um

pouco mais sobre o Poder Legislativo e sua função fiscalizadora, bem como sobre a

utilização do requerimento de solicitação de informação a Secretário de Estado e a

autoridade estadual pela ALMG.

Além disso, as informações levantadas no decorrer da elaboração deste

trabalho nos servem de incentivo para continuar a pesquisa, visto que o objeto de

estudo é amplo, dinâmico e nos ajuda a compreender a importância dos

mecanismos de controle parlamentar para a garantia do Estado de Direito nas

democracias contemporâneas.
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