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artigo que se segue, da lavra do constitu-
cionalista espanhol Angel Luis Alonso de
Antônio, Professor Doutor da Universi-
dade Complutense de Madri, encerra re-
levante questionamento não apenas para
os estudiosos da atividade parlamentar e
do processo legislativo, mas, outrossim,
para os interessados no aprimoramento
da elaboração de leis, conforme parâmetros
de racionalidade e respeito aos cânones de-
mocráticos.

Aspectos processuais às vezes se prestam a análise
enfadonha de teenicalidades e casuísmos. Não é o caso de
que nos ocupamos. Ao contrário, estamos em face de texto
instigante e ousado, que nos convida a refletir sobre a
interface de técnica e política, os confins da legitimidade de
ambos e a necessidade de sua articulação em moldes que
preservem a coerência e a lógica hierarquizada do
ordenamento jurídico e as prerrogativas do mandato parla-
mentar.

Obviamente, o autor tem como lastro para suas con-
siderações o arcabouço institucional da Espanha, parlamen-

Cad. Etc. LegisL. Belo Horizonte. 2(4): 115-159. juljdez.. 1995.

Leonardo Henrique
de Noronha é con-
sultordaAssembléia
Legislativade Minas
Gerais.
Angel Luis Alonsode
Antônio é professor
titular da Faculdade
de Direito da Univer-
sidade Complutense
de Madri, a quem
agradecemos a gen-
tileza da publicação.



CADERNOS DA ESCOLA DO LEQISLATIVO

tarista e monárquica, o que por si só já nos obriga a cotejá-
lo com o modelo brasileiro de modo cauteloso. Não obstante,
veremos que há notável semelhança, relativamente a boa
parte dos princípios retores do processo legislativo, à estru-
tura básica dos parlamentos e a aspectos da praxe político-
partidária.

Quanto ao assunto objeto do artigo, é de se notar a
diversidade do tratamento disciplinar emprestado, lá e cá, à
fase de instrução operada no seio das Comissões técnicas, a
qual se consubstancia na confecção de parecer ("dictamen"
ou "informe") pelo Deputado designado relator ("ponente"),
a quem caberá o exercício da função ("ponencia") de exa-
minar um projeto de lei, ou outra proposição, bem como as
emendas que lhe sejam apostasconstatando sua inadequação
lógica ou lingüística, identificando seus defeitos jurídicos e
propondo eventuais alternativas de redação que ponham o
projeto em conformidade com o direito positivo e a técnica
legislativa.

O modelo espanhol apresenta, dentre suas peculiari-
dades, a de que o trabalho de relatoria não é unipessoal,
como sói ocorrer aqui, mas feito por um colegiado, com-
posto segundo critério de proporcionalidade partidária. O
parecer ou "informe" acordado entre os "ponentes", por
unanimidade, ou com o registro de voto discordante, é
submetido à apreciação plenária da Comissão, tal como su-
cede entre nós com o parecer do relator.

Mas a diferença substancial concerne ao papel
institucional que se reserva aos quadros técnicos de
consultoria e assessoramento, que, no parlamento nacional
espanhol, por força de resolução conjunta do Senado e da
Câmara dos Deputados datada de 1989, em vez de auxilia-
rem o relator na elaboração do seu parecer, subscrevem
eles próprios informes técnicos, com total autonomia, res-
peitados os limites de competência tracejados por aquela
resolução. Esses "informes" devem ser previamente envia-
dos às "ponencias", para serem, então, trabalhados politica-
mente. Poder-se-ia objetar, não sem alguma razão, que na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, por exemplo, dis-
positivo regimental estatui a possibilidade de "instrução de
proposição" a pedido do relator ou da Comissão, o que
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seria o equivalente, entre nós, do "informe" supracitado.
Acontece que aqui é necessário o pedido, ao passo que lá
isso se faz automaticamente, como "conditio sine qua non".

Se a realidade ibérica atual já se revela bem avança-
da em face da nossa, a proposta suscitada pelo autor vai
ainda mais longe: cogita-se da necessidade de alterar, no
cerne, a tarefa das "ponencias", inserindo-se no processo
legislativo o informe técnico, sobre o qual debateria e deli-
beraria a Comissão. Reconhece o autor a legitimidade ex-
clusiva dos mandatários para o exercício da competência
deliberativa, plenamente resguardada, tanto ao nível das
Comissões quanto do Plenário. No entanto, julga-se incom-
patível a natureza da função parlamentar, condicionada pelo
espírito partidário e as injunções que lhe são inerentes, com
o mister regimental do exame técnico de um projeto, antes
de que sobre ele se manifeste a Comissão competente.

Destarte, pretende o autor que se estabeleça um mo-
mento no processo legislativo, essencial para seu êxito, em
que se excluiriam os partidos e, via de conseqüência, os
parlamentares da prática de ato demandante de especializa-
ção profissional. Poder-se-ia desde logo refutar o propósi-
to aludido, rotulando-o de "tecnocrático", "elitista", ou algo
assim. Também seria possível vislumbrar escopo de ames-
quinhamento do mandato conferido nas umas e, por conse-
guinte, desvalorização da própria cidadania. Entretanto, não
parece ser esse o fim colimado, porquanto se pode inferir o
desejo do autor, isso sim, de colocar a técnica a serviço da
política e não apenas do político.

Da leitura do artigo constatar-se-á que a motivação
inspiradora da construção teórica repousa, em última aná-
lise, na necessidade de aproximar a "mens legis" da "mens
legislatoris", evitando-se o abismo entre ambas já no
nascedouro da lei, por fator endógeno - pois por razões
exógenas, tais como a evolução sócio-institucional, altera-
ções no ordenamento constitucional, e o próprio fluir do
tempo, isso ocorre irremediavelmente. O que não admite o
eminente constitucionalista espanhol é que, por influxo de
razões pessoais do relator de um projeto, ou mesmo do
grupo partidário que ele representa, se arquivem pondera-
ções técnicas relevantes, impedindo-se que sequer cheguem
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ao conhecimento da Comissão, instância, essa sim, de
compatibilização da técnica com a política.

Nesse passo, é de se apontar o compromisso da
tese preconizada com os direitos da minoria parlamentar,
em benefício da instituição e do estado democrático de di-
reito em que nos constituímos. Afinal, dá-se publicidade a
exame técnico não comprometido, necessariamente, com a
orientação da maioria parlamentar, seja ela expressa na com-
posição colegiada da "ponencia" espanhola ou na figura do
relator, designado pelo presidente da Comissão - este, por
seu turno, eleito pelas correntes majoritárias ou mediante
acordo partidário que certamente lhes assegurará o contro-
le da maior parte das comissões.

É evidente que o parecer técnico também sofrerá
algum tipo de contaminação ideológica, visto que a neutrali-
dade científica, como é do conhecimento geral, não passa
de um mito. Mas convenhamos, essa "contaminação" ten-
de a ser incomparavelmente menor, tanto em virtude da
desvinculação partidária formal, quanto da natureza do vín-
culo com a Casa, via de regra efetivo e decorrente de con-
curso público, o que dá ao servidor uma perspectiva de
permanência e, por conseguinte, a compreensão de que se
está servindo à instituição como um todo e não apenas a
fragmentos seus, por mais expressivos numericamente que
sejam. Ninguém melhor do que o técnico para testemunhar
a sabedoria contida na frase que diz que a política asseme-
lha-se às nuvens: hoje está de umjeito, amanhã de outro.

Outro aspecto que merece realce consiste na
equalização dos parlamentares com assento na Comissão,
relativamente às condições e premissas de preparação para
o debate e a deliberação. Observada a praxe parlamentar
brasileira, fica patente que os mecanismos regimentais de
atuação nas comissões conduzem, sobretudo os novos
Deputados, mas não apenas, à perplexidade e até mesmo à
insegurança quanto à maneira de intervir e influenciar no
processo legislativo, contribuindo efetivamente para o apri-
moramento de um projeto. No que diz respeito aos próprios
relatores, impressionam os inúmeros testemunhos de parla-
mentares incomodados em assumirem como seus, respon-
sabilizando-se por seu teor, pareceres de fato formulados
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pelos quadros técnicos de consultoria. Também avultam as
manifestações de insatisfação dos profissionais que subsi-
diam os relatores, ao verem argumentos técnicos criterio-
samente levantados sofrerem injunções políticas de tal or-
dem que acabam por desnaturar sua colaboração, impedin-
do inclusive a mera apreciação de seus apontamentos, sem
qualquer caráter vinculante, pelos demais Deputados da
Comissão envolvida e da Casa como um todo. Desaparece,
além disso, o espaço para salutar contraste da validade dos
dados técnicos apresentados com a conveniência e o inte-
resse público que recomendem opção política diversa das
que possam ser inferidas como tecnicamente melhores.

Finalizando este artigo, na esperança de que tenha
cumprido sua missão, aguçar o interesse pela monografia
de Angel Alonso de Antonio, faremos nossas suas palavras
de que os rumos da instituição legislativa e dos seus aspec-
tos operacionais aqui analisados estão nas maõs dos senho-
res Deputados e de que a mudança pretendida, "aunque
deseable es casi ilusoria". Para que o fecho não signifique
apenas o reconhecimento das imensas dificuldades culturais
e políticas a serem vencidas, é forçoso admitir que o instru-
mento das "análises prévias" - modalidade de manifesta-
ção técnica relativamente recente nesta Assembléia - talvez
seja um passo dado na direção reclamada por aqueles que
não têm outra ambição senão a de servir à sociedade, com
denodo e espírito público, zelando pela qualidade das leis e
pela coerência do ordenamento jurídico.
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1 M0NTESQU lEU:
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AS RELATORIAS NO PROCEDIMENTO
LEQISLATIVO
1- INTRODUÇÃO

D

izia Montesquieu que "existem leis sobre as
quais o legislador meditou tão pouco, que
são contrárias ao fim a que se propôs". Com
efeito, é fácil inferir desta idéia a importân-
cia própria que se há de atribuir, para julgar
o resultado final da intenção primeira do le-
gislador, ao longo caminho que vai da refle-
xão sobre a necessidade de elaborar um texto
normativo a seu enunciado literal, que pos-
teriormente será aprovado com uma preten-

dida vocação de aplicabilidade genérica. Entre os dois
momentos se manifesta um iter, que, além de ser um con-
junto um tanto complicado de dados rituais, tem uma cor-
respondência íntima com todo o regime de princípios e
regras básicas que podem ser aplicados em cada sistema
político, de tal forma que sua análise dará, geralmente, uma
idéia bastante aproximada de suas estruturas e, de uma ma-
neira mais imediata, do significado e da importância da ins-
tituição representativa. Torna-se evidente, pois, que a
tramitação parlamentar das leis não é, de maneira alguma,
algo irrelevante, que desperte no cientista uma curiosidade
fútil. Ao contrário, seu mais perfeito entendimento nos dará
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uma imagem precisa do verdadeiro propósito que inspira
cada uma das normas.

Essa importância do aspecto formal na tramitação
das leis tem sido justamente destacada por nossa doutrina.
Para Aja Fernández, "o procedimento legislativo transcen-
de as funções tradicionais que lhe são atribuídas, sendo ele-
mento decisivo na definição das leis, uma vez superada a
concepção material difundida pela escola alemã da Teoria
Geral do Estado. Característica do Estado atual, a multipli-
cação de tipos ou formas de lei, que talvez alcance sua
expressão máxima em nossa Constituição, reserva um pa-
pel decisivo ao processo de elaboração»2.

O procedimento parlamentar em geral e aquele rela-
tivo a essa elaboração normativa em particular constituem
uma realidade essencialmente complexa, cuja análise global
não se propôs fazer neste ensaio. O propósito das linhas
que se seguem se limita ao estudo de um aspecto concreto,
como é o caso das relatorias. No entanto, não se pretende
analisar exaustivamente a questão. Com efeito, o fenômeno
"relatorias" apresenta múltiplas facetas no trabalho parla-
mentar. Além de sua incidência na elaboração legislativa,
vale lembrar sua designação para atuar nas comissões de
investigação (art. 52.2 do Regimento do Congresso dos
Deputados; de agora em diante, RCD), ou o aspecto apon-
tado por Cazorla Príeto, para quem "talvez o dado que se
vislumbre no horizonte parlamentar com força singular seja
o do surgimento de órgãos de natureza parlamentar eviden-
te que fogem da tipologia clássica destes: refiro-me às
relatorias com funções além das normais dentro do procedi-
mento parlamentar.. .". Nada do que foi anteriormente cita-
do nos interessa aqui, já que nos limitamos ao estudo da
repercussão das relatorias no procedimento legislativo co-
mum, sem tampouco abordar aspectos da questão que pu-
dessem apresentar novidades quanto a seu trabalho. O
propósito, sem dúvida, toma-se sugestivo, tendo-se em vis-
ta que vários autores compartilham a doutrina que atribui
importância a estes extremos, chegando-se a afirmar que,
"na verdade, em todo o processo de discussão e aprovação
de um texto legal, a instância decisiva é a relatoria"4

RUBlO, F.Lasfuen-
tes de? derecho. Bar-
celona: Universidade
de Barcelona, 1983.
p. 82.
'NT. Nooriginalpo-
nencias. Em espa-
nhol, otermoponen-
cia pode se referir
tanto à Comissão
encarregada de ela-
borar um parecer,
quanto a este últi-
mo, também desig-
nado porinfonne. Es-
clarecemos que, no
processo legislativo
brasileiro, atarefada
relatoria nãoé reser-
vadaaumcolegiado
de parlamentares,
mas a um membro
de Comissão.
aCAZORLA PRIE-
TO, L. M. Problemas
dela organizacián y
elfuncionamientode
]os parlamentos ac-
tuales. In: Jornadas
organizadas pelaAs-
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de Múrcia. El parla-
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5N. T. Em espanhol,
o termo «regulaclór?»
(traduzido, neste ar-
tigo, por regulação)
indicaoatoou o efei-
to de por uma coisa
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mo "te glamenta-
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tentes. Entende-
mos, portanto, que
«regulación» é um
processo mais am-
plo e genérico que
«reglamentación» -
Embora, em portu-
guês, os dois pos-
sam ser sinônimos,
decidimos manter a
distinção por fideli-
dade ao texto origi-
nat, não abrindo mão
do jogo que o autor
faz com os dois vo-
cábulos.
GONZALES TRE-

VIJANO, P. J. "Refle-
xiones sobre Ia po-
nencia en ai proce-
dimiento legislativo".
Revista de Ias Cor-
tesGenerales, n. 12,
p. 243-272 1987;
LOPEZ GARRIDO,
D'La posición de Ias
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procedimiento legis-
lativo dei Congreso
de los Diputados (1 y
li Legislaturas). Los
con dici o n ami e nto 5
técnicosy políticos".
Revista de Dorecho

II- PARÂMETROS NORMATIVOS PARA A
ATUAÇÃO DA RELATORIA

A abordagem científica das relatorias e a regulação'
normativa que lhes é aplicável são, até o presente momen-
to, escassas. De fato, a doutrina, salvo específicas exce-
ções, ainda que significativas', pouco se ocupou
exclusivamente das relatorias, dando com isso a impressão,
numa avaliação imediata e por isso mesmo passível de erro,
de que se trata de um tema pouco importante. Esse tema
passou inadvertido ao ser englobado na generalidade da aná-
use sobre o procedimento legislativo 7, no qual ocupa, con-
tudo, um papel substancial por direito próprio, por mais que
se tenha querido diluir seu estudo na análise global do órgão
ao qual as relatorias devem sua origem imediata.

Essa realidade pode ter diversas explicações, não sen-
do sem dúvida a menor delas o fato de que as relatorias são
pouco mencionadas nos nossos textos legais, a começar pela
ausência total de referências a elas na Constituição, ainda
que isso não signifique que a Carta Magna ignore o procedi-
mento legislativo. Ao contrário, o capítulo II ("Da Elabora-
ção das Leis") do título III ("Das Cortes Gerais") foi
devidamente ressaltado pela doutrina, destacando-se, como
inovação no constitucionalismo espanhol', o fato de que,
pela primeira vez em nossa história, uma Constituição regu-
la de maneira mais ou menos completa os princípios gerais
sobre a elaboração das leis, pois realmente não cabe atribuir
tal papel ao capítulo VJII ("Da Formação das Leis e da
Sanção Real") do título III ("Das Cortes") da Constituição
de 1812, no qual somente se recolhiam, de maneira isolada
e sem a mínima sistematização, algumas idéias a esse res-
peito. As razões que justificam essa preocupação em 1978
são claras. Por um lado, deve-se situar o texto espanhol no
sistema jurídico em que vivemos. Como menciona Aja
Fernández, "parece um traço comum aos textos constituci-
onais do segundo pós-guerra uma ampla especificação das
regras do procedimento legislativo, sem dúvida em razão da
crescente importância da forma de aprovação das leis e da
própria complexidade que adquiriu o ordenamento jurídico
no Estado atual"'. O capítulo II do título IIJ é, pois, "um
bom exemplo da plena contemporaneidade de nossa Cons-
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tituição"°, ao assumir essa racionalização do parlamenta-
rismo, que é uma característica das mais modernas Consti-
tuições. Por outro lado, deve-se ter em conta uma razão
"interna" derivada da própria novidade inerente ao proces-
so de elaboração desse novo texto depois de um regime em
que as Cortes não haviam tido um papel verdadeiramente
representativo. Conseqüentemente, a passagem a um siste-
ma de democracia pluralista fez com que fosse tratado, na
Constituição, o maior número de questões possível, entre
as quais se destacava a elaboração legislativa. A esse propó-
sito, não se deve esquecer que as Constituições que refle-
tem uma mudança de regime costumam ser as mais extensas,
justamente por esse afã de abarcar tudo, e a de 1978 não ia
ser uma exceção.

A Constituição, portanto, trata da elaboração das leis
depois de referir-se, em geral, às Câmaras e a seus órgãos.
Como foi mencionado anteriormente, não cita as relatorias,
sem dúvida porque, em uma Constituição, não se pode es-
gotar toda a realidade parlamentar, cabendo tal tarefa a nor-
mas de desenvolvimento, no caso, aos Regimentos Internos.
Identificamos, então, o segundo elemento normativo pre-
sente: o Regimento. A pergunta que surge de imediato refe-
re-se ao tipo de relação que este mantém com a Constituição.
Punset Blanco resume a questão em termos muito claros e
convincentes: "O primeiro fato a considerar a esse respeito
é que os Regimentos Internos são normas de emanação
necessária, ou seja, normas cuja elaboração é obrigatória (e
imediata, no caso dos Regimentos de cada Câmara), já que
sem elas o exercício das faculdades conferidas às Assem-
bléias pelo art. 66.2 seria impossível". A "legitimação cons-
titucional" dos Regimentos pode ser inferida do art. 72.1,
que reconhece a capacidade autonormaüva das Câmaras,
especificando as normas que disciplinam concretamente cada
uma das necessidades parlamentares, atuando, assim, como
verdadeiro desenvolvimento constitucional. No que se refe-
re ao procedimento legislativo, tais normas, nas palavras de
Fernández-Carnicero, "têm a característica de serem
integradoras da Constituição".

Essas normas regimentais tornam-se, em conseqü-
ência, imprescindíveis para abordar, com êxito, as funções

Político, n. 17, p. 225-
234,1983. VIRGALA
FORURÍA, E. Ias
Comisiones y ponen-
das (con especial
referencia ao Regu-
lamento do Parla-
mento Basco)" In:
FIGUEROA LARAU-
DOGOITIA, A. e DA
SILVA OCHOA,J.C.
(Coords.).Padamen-
to y Derecho, Vito-
ria: Parlamento Bas-
co, 1991, p.265-317.
7V. gr ., GARCÍA
MARTINEZ, A. El
procedimiento
legislativo. Madri:
Publicações do Con-
gresso dos Deputa-
dos, 1987, p. 255-
257.
Assim, SANTAO-

LALLA LÓPEZ, E.
Elaboracián de Ias
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pitulo li dei título III.
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AMIL, O. (Dir.): Co-
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políticas. Constitu-
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1978.Madri: Edema,
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parlamentares, ao atuarem como "autênticas leis de desen-
volvimento da Constituição no que se refere à organização,
à atividade e a relações das Câmaras", sendo consideradas,
em certas ocasiões, mais importantes até que a própria Cons-
tituição. Assim, para Eugene Pierre, o Regimento Interno,
"na realidade, é um instrumento terrível nas mãos dos parti-
dos; tem, às vezes, mais influência que a própria Constitui-
ção sobre o andamento dos assuntos públicos". Essa
afirmação deve ser vista a princípio com cautela, pois, como
se tem observado, ela se relaciona com uma idéia no con-
texto da Terceira República francesa, e alude à repercussão
do Regimento na regulamentação das relações entre as Câ-
maras e o Governo. Mesmo com essa precaução inicial,
também não se pode deixar de reconhecer que o Regimento
é um instrumento de primeira ordem, que, em sua aplicação
prática, pode orientar em grande medida o jogo parlamentar
e, quanto ao que aqui nos concerne, o íter legislativo. Res-
peitando as normas constitucionais básicas, o desenrolar do
processo de elaboração normativa pode ter um rumo muito
distinto segundo o conteúdo que se dê ao respectivo Regi-
mento, sendo este uma arma que todos os partidos querem
ter em suas mãos.

Partindo da necessidadejá citada do Regimento como
norma de desenvolvimento da Constituição, deve-se definir
seu conteúdo com precisão. Martínez Elipe, seguindo a dou-
trina de Longi, diferencia três tipos de normas: a) normas
que constituem uma repetição formal das normas constitu-
cionais, que existem e se aplicam independentemente do
Regimento; b) normas de interpretação dos princípios cons-
titucionais sobre organização e funcionamento das Câma-
ras; e c) normas "novas" dos Regimentos que disciplinam
institutos jurídicos não previstos na Constituição. Será jus-
tamente neste último tipo de normas que se encontrará o
caráter regimental próprio das relatorias. Com  efeito, igno-
radas pela Constituição, será nos Regimentos das Câmaras
que aparecerão diluídas no tratamento geral do debate em
suas respectivas comissões. Este dado, que se deverá ter
em mente mais adiante, faz com que a regulação regimental
sobre as relatorias seja, além de escassa, fragmentária, uma
vez que existem outros artigos no Regimento que incidem
assistematicamente sobre elas. Realmente, os artigos-chave
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a respeito são o art. 113.1 RCD e o art. 110 do Regimento
do Senado (de agora em diante RS), aparato escasso, sem
dúvida, pouco de acordo com o significado jurídico e mes-
mo político que se deve atribuir à figura em questão. No
entanto, a falta desse detalhamento disciplinar não parece
haver obstado a atuação das relatorias; ao contrário, permi-
tiu que todo seu trabalho se caracterizasse por uma flexibili-
dade considerável, sem mais limitações normativas que as
imprescindíveis. A agilidade presidiu, portanto, seu funcio-
namento interno, alheio a esse respeito quase reverencial às
pautas predeterminadas, que guiam a atividade parlamentar
em Comissão e, por certo, no Plenário, o que contribuiu,
sem dúvida, para criar um clima propício ao exercício de
sua missão, que dificilmente poderia se dar.

Vale recordar, por último, que se aplicam também ao
funcionamento e à organização das relatorias aquelas reso-
luções tomadas pela Presidência das Câmaras em cumpri-
mento de sua obrigação de interpretar o Regimento e
preencher as lacunas que derivem de sua aplicação (arts.
32.2 RCD e 37.7.8 RS).

III - REQULAMENTAÇÃO PARLAMENTAR
DAS RELATORJAS NO PROCEDIMENTO

LEQISLATIVO COMUM
Tem-se dito que "o processo de criação da norma

jurídica que é a lei se circunscreve à realização do ato
legislativo como ato tipicamente parlamentar ejuridicamen-
te relevante". Com efeito, a produção normativa constitui
uma das funções clássicas das Assembléias, ainda que hoje
se possa dizer que o núcleo essencial do trabalho parlamen-
tar consiste no controle político sobre o Executivo. Em nos-
sos dias, assistimos a uma mudança na ótica pela qual se vê
a atividade do Parlamento, que perdeu, em grande parte, a
autoridade da qual estava investido em outros tempos, quan-
do a sede parlamentar era considerada verdadeira fonte da
lei, entendida como expressão da vontade geral. A mudança
moderna no que diz respeito à origem dos parlamentares, o
papel central dos partidos na luta eleitoral e, posteriormen-
te, no trabalho no interior das Câmaras reduziram, em gran-
de parte, o papel destas, na elaboração de leis, ao de caixa
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de ressonância de alguns estímulos que se produzem fora
de suas paredes.

Não obstante o que foi dito anteriormente, deve-se
considerar a relevância do procedimento legislativo como
seqüência ordenada de atos parlamentares individualizados,
que, dando aplicação às normas constitucionais e regimen-
tais, conformam a vontade das Câmaras, expressa em nor-
mas de aplicação geral. As leis são, portanto, o fruto de
uma série de passos concretos, que devem sua origem a
regras formais de diversos níveis. E evidente que a caracte-
rística principal do procedimento legislativo é a sua comple-
xidade, que resulta tanto da duplicidade inerente, em nosso
caso, ao caráter bicameral do Parlamento, quanto ao traba-
lho próprio de cada uma das Câmaras. Essa complexidade
também fica patente, por exemplo, na diferente interpreta-
ção doutrinária das fases concretas que se podem identifi-
car em toda essa tramitação por essência complexa, ainda
que seja consenso aceitar que, em grande parte, ela reside
no trabalho parlamentar propriamente dito, que, combinado
com outras atuações, quer sejam prévias - o Governo atra-
vés da apresentação de projetos de lei -, quer sejam poste-
riores - sanção e promulgação -, dá forma à lei como
instrumento jurídico expresso. Tendo-se admitido o papel
central do Parlamento na criação de normas, o passo se-
guinte é a interpretação dos princípios regimentais que dis-
ciplinam esta matéria. Atendo-nos ao procedimento
legislativo comum, o entendimento geral da doutrina é ode
que se distinguem três momentos sucessivos: relatoria, co-
missão e Plenário. Ainda que Molas e Pitarch diferenciem,
numa primeira análise, o que denominam "duas fases simé-
tricas: comissão e Plenário", assumem posteriormente, de-
vido ao caráter substantivo que, a seu ver, a relatoria adquiriu,
a proposição trifásica anteriormente mencionada.

Essa dualidade, configurada por uma fase de relatoria
e uma fase de comissão, deveria ser revisada, uma vez que
nem regimental, nem muito menos constitucionalmente exis-
tem motivos inquestionáveis para manter tal divisão, por
essência artificial e conseqüentemente errônea. Esses ex-
cessos sem justificação normativa expressa acarretam difi-
culdades para o entendimento do iterlegislativo, de tal forma
que não é difícil encontrar entre os especialistas na matéria
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aqueles que, diante do fortalecimento da relatoria, falam de
"uma perda paralela de relevância do trabalho em Comis-
são". O ponto de partida não parece correto. A relatoria não
pode ser considerada, nem formal nem substancialmente,
como uma realidade separada da respectiva comissão. O
caráter substantivo que, sem dúvida, deve-se atribuir ao tra-
balho das relatorias não pode simplesmente conduzir à acei-
tação acrítica de que nos encontramos diante de dois
momentos distintos do iter legislativo; não se pode assu-
mir, por isso, a dicotomia relatoria-comissão. Analisando o
argumento, dificilmente se pode falar com propriedade de
fase de relatoria e fase de comissão. Seria mais lógico é,
como veremos, mais adequado às prescrições normativas
referir-se em geral ao debate ou à fase de comissão. So-
mente depois de ter como certa essa unidade conceitual,
poder-se-iam diferenciar, a posteriori, os dois momentos
que se produzem no seu interior, isto é, o estudo da matéria
pela relatoria eleita para este fim e o debate no interior da
comissão.

Essa tese constitui uma base imprescindível para en-
carar, com certeza de êxito, o espinhoso tema da natureza
jurídica das relatorias, o estrito entendimento de suas rela-
ções com a comissão como unidade global. Apontar agora a
existência de uma fase própria de relatoria significa
condicionar a postura que se deva ter, posteriormente, em
relação à sua natureza, pois se estaria defendendo uma
existência autônoma das relatorias, seu reconhecimento
normativo direto, com independência em face de qualquer
órgão parlamentar, quando as prescrições legais a esse res-
peito, ao invés de contribuírem para a defesa dessa proposi-
ção, reforçam o principal argumento contrário. De fato, ficou
demonstrado anteriormente que a Constituição ignora as
relatorias. No entanto, ela esclarece o modo de funciona-
mento das Câmaras, o qual, segundo o art. 75. 1, somente
se efetiva no "Plenário e nas comissões". Evidentemente,
não tem sentido vincular as relatorias ao Plenário, uma vez
que este é, em sua própria essência, o conjunto dos mem-
bros da Câmara. Portanto, só nos resta, como segunda op-
ção, entender que o trabalho das relatorias faz parte
indissolúvel do trabalho em comissão, por mais que, tem-
poral ou materialmente, caiba fazer uma verdadeira distin-
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`Por todos os estu-
dos no âmbito auto-
nômico e simples-
mente a titulo de
exemplo, veja-se
ARCE JANÁRIZ, A.
El procedimiento
legislativoenel Prin-
cipado de Asturias.
Revista Espahola de
Derecho Constituci-
onal, n. 38, p. 197-
200,1993.
"Em tal sentido, ve-
jam-se algumasmen-
çôes em AJA
FERNÁNDEZ, E.op.
cit., p. 86.

ção entre o que é, em si, o trabalho da relatoria e a discus-
são global no interior da Comissão. Essa proposição inicial
encontra apoio nas prescrições regimentais, que, como sa-
bemos, são a verdadeira origem das relatorias, de tal forma
que, tanto no Regimento da Câmara dos Deputados como
no do Senado, o trabalho das relatorias se enquadra no tra-
tamento genérico dispensado à "Deliberação na Comissão"
[RCD: título V ("Do Procedimento Legislativo"), capítulo
II ("Do Procedimento Legislativo Comum"), seção primei-
ra ("Dos Projetos de Lei"). III. "Deliberação na Comis-
são": art. 113; RS: título IV ("Do Procedimento Legislativo"),
capítulo 1 ("Do Procedimento Legislativo Ordinário"), se-
ção terceira ("Deliberação em Comissão"): art. 1101.

IV - DENOMINAÇÃO
Deve-se reconhecer ab initio a pluralidade de usos

do termo "relatoria" no Direito parlamentar, atentando-se
especialmente para o procedimento legislativo, onde essa
realidade pode ser entendida de diferentes maneiras. Em
conseqüência, cabe falar de relatoria, fase de relatoria, pa-
recer de relatoria, relatores.

Ouso do primeiro termo, obviamente o geral e mais
comum, talvez seja inadequado porque realmente não exis-
te uma relatoria, mas tantas quantas proposições de lei pos-
sam tramitar, independentemente da dualidade de nossa
estrutura parlamentar e sem desprezar, é claro, nossa reali-
dade, que se baseia no princípio da autonomia". Não se
pode falar, em conseqüência, de relatoria, mas sim das

e isso não é um mero jogo de palavras ou o
fruto de um raciocínio caprichoso. Pelo contrário, reflete o
desejo de distinguir com nitidez o autêntico sentido da figu-
ra em análise, enfocando propriamente sua natureza. Se
mantivermos o termo usual, relatoria, ter-se-á a impressão
de que estamos nos referindo a uma realidade unitária, ao
menos dentro de cada Câmara; parecerá que estamos nos
referindo a um autêntico órgão com identidade própria, como
se falássemos da Mesa ou da Junta de Porta-Vozes. Nada
mais longe da realidade, como se demonstrará no momento
apropriado, se bem quejá se possa antecipar que não existe
essa materialização única, identificável como órgão autôno-
mo dentro de cada Câmara.
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Costuma-se falar também, como tivemos ocasião de
comprovar, de "fase de relatoria" 13 . Procura-se, assim, es-
pecificar o instante exato de sua participação no iter
legislativo. Trata-se, pois, de um sentido "processual" do
termo, que alude não tanto a sua existência como figura
com uma problemática própria, mas sim a uma realidade
mais ampla que a engloba, ao conjunto de atos parlamenta-
res que denominamos procedimento legislativo. Seu estu-
do, em tal caso, perderia também certa dose de autonomia,
ao diluir-se na análise total dessa espécie concreta de proce-
dimento parlamentar.

Um terceiro sentido diferente dos já empregados se-
ria falar de "parecer da relatoria" . Aqui se produz, no pla-
no teórico, uma simbiose entre o instrumento de trabalho e
os efeitos desse trabalho. Isto é, enfatiza-se o resultado prá-
tico ou material da atuação das relatorias, a qual, efetiva-
mente, se traduz na elaboração de um parecer, que servirá
de base para as etapas seguintes do trabalho legislativo.

Por último, pode-se dar um enfoque "pessoal" a es-
sas figuras, aludindo-se às relatorias como unidades que
englobam distintas pessoas às quais ocasionalmente se te-
nha encomendado esse trabalho. A atuação dessas pessoas
seria, em tal caso, ponto central da análise, embora do estu-
do parcial das distintas atividades resulte, como efeito lógi-
co, uma idéia global das relatorias em si.

V - CONCEITO E CARACTERÍSTICAS
A palavra "parecer" * não tem uma única definição,

podendo ser empregada em diversos ramos do ordenamento
jurídico, marcadamente o do Direito Processual 14. Para a
Real Academia Espãnola de Ia Lengua, "relatoi-ia" é uma
comunicação ou proposta sobre um tema concreto que se
submete ao exame e resolução de uma assembléia. Encargo
dado ao relator*, função de relator. Pessoa ou comissão
designada para atuar como relator. Informe ou parecer dado
pelo relator. Portanto, esta é a definição de "relator": "(Do
lat. ponens, -entis. p.a. de ponere, pôr). subst.. Autor de
um 'parecer'. Aplica-se ao magistrado, funcionário ou mem-
bro de um corpo colegiado ou assembléia a quem se desig-
na para analisar um problema e propor a solução '" 5 . Esse é

110u reterênciassimi-
lares, v. gr., «trâmite
de Ponencia» (LO-
PEZ GARRIDO, D.
op. cit., p. 229).

* N.T. No original,
ponenciaVerN.T. p.
2.
14Assim, «Ponente
Nos tribunais de jus-
tiça colegiados, o
magistrado que, por
rigoroso turno, exa-
mina as atuações,
dirige as provas e
apresenta um proje-
to de sentença que
submete à aprova-
ção de seus cole-
gas '> (GÓMEZ DE
LIAro, F. Dicciona-
rio jurídico. 2. ed.,
Salamanca: AZ,
1983, p. 222-223).
• N.T. No original,
ponente. Ver N.T. p.
2.
"Esta definição «ofi-
cial» de 'ponente'
aparece reproduzida
textualmente em
PALOMAR DE MI-
GUEL, J. Diccionafio
para juristas. Méxi-
co: MAY Ediciones,
Porrúa, 1981. p.
1046.
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16 "Ponencia': Seen-
carrega de preparar
o trabalho dacomis-
são respectiva»
(RIBÕ DURÁN, L.
Diccionario de de-
recho. Barcelona:
Bosch ! 1987. p.
111); »'Ponencia':
Projeto de resolução
ou sentença. Infor-
me. Parecer.» DE
PINA, R. e DE PINA
VERA, A. Dicciona-
rio de derecho, 12.
cd. aumentadae atu-
alizada. México: Ed.
Porrúa. 1984. p.
390); «'Ponencia':
Cargo o funções de
'ponente' (relator).
Seu parecer, informe
ou projeto de sen-
tença ou outra reso-
lução...,, (CABA-
NELLAS, G. Diccio-
navio enciclopédico
de derecho usual,
16. ed., Buenos
Aires: Ed. Heliastra,
SRL, 1981, t. 6, p.
312).
17VILLACORTA
MANCEBO, L.Hacia
ei equilíbrio de pode-
res. comisiones le-
gislativas y robus-
tecimiento de ias
cortes. Valladolid:
Universidade de
Valladolid, Caja de
Ahorros y Monte de
Piedad de Salaman-
ca, 1989. p. 343.
' o artigo 110 do
Regulamento do Se-
nado refere-se ao
parecer «sobreo pro-
jetoou proposiçãode
lei de que se trate».

também o sentido da maioria das definições constantes na
doutrina".

Atendo-nos ao objeto dessa análise, a relatoria no
procedimento legislativo ordinário, devemos assinalar, como
dado geral e primeiro, a idéia de que ela colabora com o
trabalho futuro do órgão do qual faz parte, isto é, a respec-
tiva comissão. Pois bem, por mais que Villacorta Mancebo
seja de opinião de que as tarefas de natureza técnico-jurídi-
ca a serem desenvolvidas pelas relatorias em face da ado-
ção de acordos pela comissão "possam ser qualificadas como
instrutoras" 7, essa "preparação" do trabalho subseqüente
da comissão não pode ser entendida como uma mera "ins-
trução", como é de praxe no Direito Processual, no sentido
de simples recolhimento inicial de dados para que a comis-
são possa ter conhecimento integral do assunto em questão
e leve a cabo as tarefas seguintes. As relatorias não dão
início ao procedimento legislativo, já que essa fase propria-
mente instrutória é anterior ao início de seu trabalho, carac-
terizando o exercício da iniciativa legislativa. As relatorias
têm, como ponto de partida, uma realidade que se apresen-
ta sob a forma de projeto ou proposição de lei com suas
emendas. Sua missão começa nesse instante e tem como
objetivo a redação de um parecer "em vista do texto e das
emendas apresentadas ao projeto" (art. 113.1 RCD)' 8 . Esse
parecer, no qual eventualmente pode incorporar-se, em vir-
tude da prática parlamentar mantida à margem das prescri-
ções regimentais, um verdadeiro texto alternativo, servirá
de base para o debate na reunião da comissão. O fato a que
se acaba de fazer referência e a origem regimental das
relatorias, oriundas das próprias comissões, são os
parâmetros básicos para tentar sua definição como um con-
junto reduzido de membros de uma comissão, por esta elei-
tos, para fazer a análise inicial de uma proposição de lei e
das emendas a ela apresentadas`.

Assinalamos, a seguir, as principais características das
relatorias.

ORIQEM E PROCEDÊNCIA PARLAMENTAR
A norma que legitima sua atuação é diretamente o

Regimento Interno, e seus componentes são membros das
respectivas câmaras, efetivos integrantes das comissões. Isso
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não quer dizer que as relatorias devam adotar um sistema
de trabalho excludente, que impeça a contribuição, pelo
menos documental, de pessoas ou entidades alheias à vida
parlamentar, mas que, por sua especialização ou grau de
conhecimento acerca da matéria de que se ocupe uma
relatoria, possam ser de utilidade para o seu trabalho. Nesse
sentido, são muito esclarecedores os termos nos quais se
expressava a relatoria encarregada, no Congresso dos De-
putados, de redigir o parecer sobre a proposição de lei rela-
tiva ao escudo da Espanha, quando queria deixar claro que
"seu critério foi o de reproduzir fielmente o escudo históri-
co de Espanha, com uma descrição que, em termos heráldi-
cos, seja também inteligível para o povo. Com esse objetivo,
foi solicitado, por intermédio da Presidência do Congresso,
o parecer da Real Academia Espõnola dela Historia, cuja
conclusão, anexa a este parecer, foi fielmente adotada pela
relatoria no texto por ela proposto"20.

COMPOSIÇÃO REDUZIDA
Mesmo considerando que este ponto será analisado

in extenso, em seu devido momento, é preciso ressaltar
agora a necessidade de que as relatorias, por sua própria
natureza de grupo interno de trabalho em sua respectiva
comissão, sejam limitadas quanto ao número de membros
porque, a sensu contrario, não teria sentido eleger uma
parte de um todo, quando a parte mostra uma tendência de
coincidir como todo, desvirtuando assim o sentido próprio
da figura que se cria.

CARÁTER INDIVIDUALIZADO E TEMPORAL
DE SEU FUNCIONAMENTO

Comojá foi apontado, não existe uma relatoria como
conceito geral, e sim tantas relatorias quantas proposições
sejam apresentadas. Isso quer dizer que sua tarefa sejusti-
fica na medida em que estudam o texto e redigem o parecer
preceptivo no prazo de quinze dias, segundo os Regimentos
das Câmaras (arts. 113.1 RCD e 111 RS), ainda que esse
prazo possa ser ampliado "quando a transcendência ou com-
plexidade do projeto de lei assim o exigir" (art. 113.2 RCD).
A determinação desse prazo significa que, formalmente,
quando as relatorias apresentam seu respectivo parecer, dei-

19Em sentido seme-
lhante, para AJA
FERNÁNDEZ, E. (.
alt, p. 86) a relatoria
« é um grupo de tra-
balhodesignadopela
mesma comissão
para o primeiro exa-
me doprojetooupro-
posição de lei e das
emendas».

20B00O 3 CD, 1 L,
série B: Proposições
de lei, 2 de abril de
1961, n. 64-111, p.
252/3.
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gresso dos Deputa-
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rias que emitiram dois
pareceres, o segun-
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formidade com o a-
cordo do Plenário da
Câmara do 9 de mar-
ço de 1982, instando
a devolução à Comis-
são do Projeto de Lei
Orgânica (BOCG, CD,
1 L, série H: Outros tex-
tos normativos, 26 de
abril de 1982, n. 68-11
[novo]).
240 artigo dizia; «As
comissões formadas
com correção ao arti-
go 65 elegerão entre
seus Individuos para
cada projeto de lei ou
cada assunto, um re-
lator, que redatará um
parecer sobre os mes-
mos e levará a voz da
comissão. Ao mas-
mesmo tempo, ele-
gerão um suplente
para que o substitua
quando seja neces-
sário, e poderão agre-
gar outro ou outros
membros, que cola-

xam de ter o sentido que propicia seu nascimento e, portan-
to, desaparecem21 . Pois bem, isso não quer dizer que deixe
de existir totalmente, neste momento, a influência das
relatorias. Ao contrário, pode ocorrer o que López Garrido
denomina, expressivamente, "relatoria, que persiste de modo
não manifesto durante todo o procedimento"", entre ou-
tros fatores, porque, posteriormente, nos debates gerais de
Comissão e no Plenário, os membros das relatorias costu-
mar ser os principais interventores, por serem os melhores
conhecedores do assunto em questão- Portanto, a vida "la-
tente" da relatoria nos trâmites subseqüentes pode chegar a
ser vida real em casos excepcionais, produzindo-se, de acordo
outra vez com López Garrido, a 4ressurreiçãoB da relatoria,
em conseqüência de fatos que sobrevêm com força sufici-
ente para alterar o curso do procedimento, ainda que este
obedeça à mais correta aplicação regimental.

LIMITAÇÃO FUNCIONAL
A tarefa das relatorias parece clara a princípio: a re-

dação de um parecer tendo em vista o texto inicial e as
emendas apresentadas. Só isso devem fazer as relatorias. A
prática parlamentar extravasou desses parâmetros iniciais
de tal forma que o parecer tem, de fato, na maioria das
vezes, um conteúdo muito mais ambicioso, em consonân-
cia com a predominância do aspecto político, que, apesar
de alheio à intenção original, é a nota comum das relatorias
na atualidade.

VI- COMPOSIÇÃO
Com respeito à composição das relatorias, ficou assi-

nalada, no capítulo anterior, a necessidade de que estas fos-
sem, essencialmente, grupos reduzidos, em caso contrário
se anularia seu sentido de figura que atua internamente no
âmbito da comissão. Tomando essa realidade como ponto
de partida, o problema que se apresenta é o da sua dimen-
são exata, devendo-se propor, de início, uma pergunta mui-
to concreta, a saber: se as relatorias devem ser unipessoais
ou colegiadas. A prática de nossa história parlamentar ofe-
rece exemplos de ambos os modelos. No Regimento de 1918,
propunha-se a relatoria individual (art. 70)24, enquanto as
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Cortes franquistas defendiam a relatoria plural, de extensão
variável segundo o momento. Foi este último sistema que
preponderou nos primeiros momentos da transição, tanto
nos Regimentos provisórios das Câmaras em 1977, quanto
na circular da Mesa do Congresso dos Deputados, no início
de 1978, "sobre atribuições e competências das Mesas e
das Relatorias nas comissões". A importánciajurídica e po-
lítica pressuposta pelo exemplo da relatoria constitucio-
nal também não ficou alheia a este fato.

Voltou-se a discutir este tema por ocasião da redação
dos Regimentos definitivos das Câmaras. Assim, na Comis-
são de Regimento do Congresso dos Deputados, se indaga-
va Sotilio Martín se "poderia haver algum projeto que, por
sua natureza especial, tivesse como relator um único depu-
tado, sem que isso implicasse a supressão das emendas,
como é lógico, ainda que o parecer não satisfizesse a nin-
guém."". O Presidente Lavilia respondeu afirmativamente,
reconhecendo, porém, que essa possibilidade "seria extre-
mamente rara"", distinguindo entre os distintos tipos de
relatorias que podiam ocorrer, e defendendo, no caso de
elas serem meramente "técnicas", a conveniência de que os
relatores fossem dois. Quando o Deputado Solé Tura per-
guntou quem decidiria se seria um ou seriam vários os
relatores28, o próprio Presidente Lavilla respondeu com um
lacônico "a Comissão" 29 . O problema se reduzia então ao
estabelecimento de um parâmetro que permitisse decidir em
um outro sentido. Na própria Comissão de Regimento do
Congresso dos Deputados, apontava-se que tal critério de-
via ser a "importância ou transcendência do projeto" 30, afir-
mando Herrero de MiíSón que "podem haver leis que, por
sua especial transcendência, requeiram uma relatoria pura-
mente técnica, não uma relatoria de cunho político, que
tende a chegar a um compromisso ou a uma solução políti-
ca em seu próprio âmbito. O que é necessário, devido ao
caráter polêmico e à importância da lei, é ter um relator que
se enquadre na fórmula habitual do rapporteur"31.

Essa dupla possibilidade quanto à estrutura das
relatorias no Congresso dos Deputados pode ser inferida do
artigo 113.1 do Regimento definitivo, que estabelece que a
comissão "nomeará em seu próprio âmbito um ou vários

borem e mantenham
a discussão, perante
o Congresso, sobre o
parecer que tenha
prevalecido.» Este
artigo deveu-se á pro-
posição do deputado
Sánchez Guerra so-
bre reforma de várias
artigos do Regula-
mento do Congresso
(DSCD, apêndice 2'
ao n. 20, lide abril de
1918), com um texto
multo semelhante ao
definitivo artigo 70,
aprovado após o pa-
recer da comissão
sobre a proposição
reformando vários ar-
tigos do Regulamen-
to do Congresso
(OSCD, apêndice 4'
ao n. 26,24 de abril de
1918).
Em relação ao Re-

gulamento de 1957,
por exemplo, Fraga
assinalava que cos-
tumavam ser pouco
numerosas, concre-
tamente três era o
número mais fre-
qüente, ainda que em
alguns casos che-
gassem a cinco (FRA-
GA IRIBARNE, M. El
re-g!amento de (as
Cortes Esparto/as.
Madri: Serviço de In-
formação e Publica-
ções da Organização
Sindical, 1959. p. 31).
"DSCD,Comissão
de Regulamento, n.
29, quarta-feira 27 de
maio de 1981, p.
1384.
"(/7/ti.
"Ibid.
"Ibid.
"SOLE TURA, J. op.
cl!.
"(/7/ti.
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"Assim, v. gr., GON-
ZÁLEZ TREVIJÂNO,
P. J. op. cit., p. 262;
VILLACORTA MAN-
CEBO, L. op. cit., P.
336; LÓPEZ GARRI-
DO, D. op. cit, p.228e
231; LÓPEZAGUILAR,
J. F. La oposiclón
parlamentaria y ai or-
den constitucional:
análisis dei estatuto
da Ia oposiclón en
Espafla. Madri: Cen-
tro de Estudos Cons-
titucionais, 1988, p.
228,
"VÍRGALA FORURIA,
E. op, dl,, p, 308.
TMCAZORLA PRIErO,
L. M. op, cit., p. 351,
"VÍRGALA FORURÍA,
E. op. dl., p. 308,
"DSCD, Comissão
de Regulamento, n.
29, quarta-feira 27 de
maio de 1981, p,
1386.
'7lbid.
'Resolução de 30 de
novembro de 1983:
nove membros, três
pertencentes ao Gru-
po Socialista do Con-
gresso, dois ao Gru-
po Popular uma mais
por cada um dos Gru-
pos Minoria Calalã,
Centrista Basco PNV
e Misto (BOCG, CD, li
L, série E: Outros tex-
tos, n. 14, Ode dezem-
bro de 1983); Resolu-
ção de 23 de setem-
bro de 1986: onze
membros, três per-
tencentes ao Grupo
Parlamentar Socialis-
ta do Congresso, dois
ao Grupo de Coalisão
Popular, três ao Gru-
po Misto e um a mais
por cada um dos Gru-
po Centro Democráti-
co e Social, Minoria

relatores..." A prática até a presente data tem-se inclinado
pela solução colegiada, opção defendida também pela mai-
oria dos especialistas na área", ainda que não falte quem
opte por um relator individual em razão do caráter essenci-
almente técnico-jurídico, que, a seu ver, deve presidir o
trabalho das relatorias 33, sem deixar de reconhecer, conta-
do, "os inconvenientes políticos desta proposta"". E per-
feitamente possível haver relator individual, não somente
porque tal possibilidade é acolhida pelo Regimento do Con-
gresso dos Deputados, mas também porque seria uma for-
ma de tomar mais ágil a tramitação dos projetos, por se
fazer presente uma única vontade e não várias, mesmo le-
vando-se em conta a dificuldade de se obter, com isso, um
acordo que todos possam assumir. O que já não é mais tão
aceitável é que esse relator individual deva sair das fileiras
da maioria parlamentar, como defende Vírgala Foruría 35 , ou
que deva ser um representante da bancada que apresentou
a proposição, segundo a opinião do socialista Marín
González36. No primeiro caso e aceitando-se tal sugestão,
dificilmente se deveria confiar a priori na bondade dessa
maioria e, em conseqüência, de seu representante, acredi-
tando-se que seu trabalho como relator fosse, com efeito,
estritamente técnico-jurídico, de tal forma que na análise
das emendas não tivessem influído aspectos menos técni-
cos. Com respeito ao segundo caso, basta apontar a opinião
contrária de Herrero de Miflón, para quem "também seria
estranho que uma bancada tomasse uma iniciativa legislativa
e que, além do mais, essa mesma bancada controlasse a
consolidação dos critérios formulados em vista deste proje-
to"37.

Os riscos de se ter um relator individual são eviden-
tes em virtude da própria natureza humana e, por que não
dizer, "política" daqueles que eventualmente possam de-
sempenhar tal encargo. Esses inconvenientes talvez possam
ser diminuídos, se não eliminados de plano, na outra opção,
isto é, na relatoria colegiada. Ao se aceitar esta segunda
possibilidade, dever-se-ia incrementar as medidas de pre-
caução para que o funcionamento dessas figuras oferecesse
garantias. O caminho escolhido pelo Congresso dos Depu-
tados é o da proporcionalidade em relação à composição
geral da Comissão respectiva, como se vê nas diversas re-
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soluções da Presidência da Câmara que vêm sendo aprova-
das como um desdobramento do art. 113 do Regimento",
até se chegar a esta última, de 14 de setembro de 1993,
segundo a qual "as relatorias colegiadas serão compostas
por dez membros, dos quais três pertencerão à Bancada
Socialista, dois à Bancada Popular e um a cada uma das
Bancadas Parlamentares: Federal de Esquerda Unida-Inici-
ativa por Catalunha, Catalão (Convergência e União), Bascos
(PNV), de Coalizão Canária e Mista"39. No que se refere ao
Senado, o art. 110 de seu Regimento não esclarece a estru-
tura das relatorias, ainda que seu sentido mais próprio possa
ser deduzido dos demais artigos, marcadamente o art. 651
que diz que "as comissões poderão designar relatorias elei-
tas em seu próprio âmbito para que elaborem o parecer,
determinando, em cada caso, o número de componentes.
Os relatores não pertencerão a uma só bancada parlamen-
tar". O que se pretende, portanto, é reconhecer também as
relatorias colegiadas.

Talvez a opção pela relatoria plural seja o caminho
mais indicado para se impedir que um só deputado ou sena-
dor detenha o monopólio dessa primeira orientação de sua
Câmara em relação à proposição apresentada. Não se pode,
porém, desconhecer que a participação proporcional das dis-
tintas bancadas parlamentares traz em si a tentação de con-
verter o trabalho das relatorias em algo que, longe da
orientação técnico-jurídica inicial que presidiu seu nascimen-
to, trará a marca de uma negociação basicamente política.
Nesse caso, porém, todos têm a oportunidade, pelo menos
teórica, de expressar suas opiniões e de fazer valer suas
razões, se bem que o fato de conseguir ou não o seu intento
seja algo que está em íntima correspondência com sua for-
ça real nas relatorias, levando-se em conta, além do mais, a
utilização do sistema de voto ponderado.

VII - SIQNIEICADO INSTITUCIONAL DAS
RELATORIAS

Ainda que se tenha como ponto de partida a ausência
de qualquer menção às relatorias no texto constitucional,
não se pode negar, contudo, a influência que essas figuras
vêm tendo, na prática, na elaboração normativa. Por sua

Catalã o Basco (PNV)
(BOCG, CD, III L, série
E: Outros textos, nú-
mero 8, 25 de setem-
bro de 1986); Resolu-
ção de 16 de fevereiro
de 1989: dez mem-
bros, três pertencen-
tes ao Grupo Socia-
lista, dois ao Grupo
de Coaiisão Popular,
dois ao Grupo Misto,
dos quais un corres-
ponderá à Agrupação
de Deputados Es-
querda Unida-inicia-
tiva por Catalunha e
um a mais por cada
um dos Grupos Cen-
tro Democráticos e
Social, Minoria Catalã
e Basco (PNV)
(BOCG, CD, Hi L, série
E: Outros textos, n.
168, 22 de fevereiro
de 1989); Resolução
de 19 de dezembro de
1989: dez membros,
três pertencentes ao
Grupo Socialista, dois
ao Grupo Popular o
um a cada um dos
Grupos Catalão (Con-
vergência e União),
Esquerda Unida-ini-
ciativa por Catalunha,
CDS, Basco (PNV) e
Misto (BOCG, CD, IV
1.. série E: Outros tex-
tos, n, 7, 20 de dezem-
bro de 1989).

B0CG, CD, V L ,sé-
rie E: Outros textos, n.
14 de 16 de setembro
de 1993.
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ro: 2. Las institucio-
,s. Madri: Instituto
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"CAZORLA PRIErO.
L M. op. cit., p. 340.
"GaLÉ TUBA, J. e
APARICIO PÉREZ, M.
& op. cit., p. 147;

vez, essa importância deriva de sua posição dentro do
arcabouço parlamentar, levando-se em Conta o moderno sig-
nificado da organização e do funcionamento das assembléi-
as, que se manifesta nos seguintes aspectos, entre outros.

a) Relevância das comissões parlamentares

Num sentido lato, com escasso relevo constitucional,
comissão parlamentar significaria qualquer grupo reduzido
que, tendo sua origem no parlamento, estaria ligado a este
mediante uma relação que se baseia numa representação
limitada. Em termos mais estritos, o sentido técnico tradici-
onal de uma comissão parlamentar teria, como parâmetro
justificativo, a função que lhe era atribuída historicamente,
isto é, a instrução ou preparação para a atividade posterior
do Plenário. Desse modo, é oportuno recordar a clássica
definição de Barthélemy, para quem as comissões eram "or-
ganismos constituídos em cada Câmara, compostos por um
número geralmente limitado de seus membros ... e encarre-
gados a princípio de preparar seu trabalho, normalmente
mediante a apresentação de um parecer"40. Sánchez Agesta
esclarece ainda mais essa idéia ao assinalar que as comis-
sões devem preparar esse trabalho da Câmara, "porém não
devem substituí-la"41.

Já é de praxe resumir a necessidade desses órgãos
nas modernas assembléias' para assegurar a flexibilidade e
agilidade de seu trabalho. Assinalava por isso Rens que um
parlamento é "um órgão grande demais e sobretudo pesado
demais para poder resolver as questões que lhe são subme-
tidas, se estas não forem anteriormente objeto de um breve
exame por alguns de seus membros" 43 . Não é estranho,
portanto, que as comissões parlamentares tenham surgido
no regime liberal como órgão interno de trabalho parlamen-
tar, incumbidas de realizar a etapa inicial do procedimento
legislativo, uma vez que, como mostra Rubio Llorente, pre-
tendia-se fazer com que os parlamentares se especializas-
sem em matérias determinadas e "criar áreas nas quais fosse
possível a negociação dentro do parlamento, mas sem pu-
blicidade"".

Ainda que as idéias anteriores sejam consideradas
corretas, é preciso relativizar o significado das comissões
nas origens do sistema representativo do século XIX. Este
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se caracteriza propriamente pelo sentido individual da ação
parlamentar e pelo papel nuclear do Plenário em sua organi-
zação e desenvolvimento. A frágil estrutura inicial dos parti-
dos fazia do parlamentar o principal sujeito do trabalho que
se plasmava materialmente na sua atuação no Plenário, con-
vertido assim em eixo decisório da Câmara. Na atualidade,
pelo contrário, esse trabalho individual foi substituído por
uma atividade colegiada, que se reflete no surgimento e no
crescimento do número de órgãos internos das assembléias,
fenômeno conhecido como "crescente policentrismo da ati-
vidade parlamentar"', cuja transcendência dista muito da
antiga função instrutora das primitivas comissões. Neste novo
modelo, destacam-se as modernas comissões parlamenta-
res, consideradas órgãos ordinários de realização do traba-
lho das Câmaras". Existe efetivamente um acordo
generalizado'' sobre a conveniência de não mais se levar
em consideração sua antiga dependência funcional do Ple-
nário, buscando-se assegurar-lhes uma grande autonomia,
incluindo o reconhecimento de sua plena capacidade
decisória. A Constituição Espanhola de 1978 refletiu essa
tendência, destacando a significação das comissões, que
constituem, para Rubio Llorente, "talvez a característica mais
destacada do procedimento legislativo espanhol..."'.

Embora não tenha perdido importância do ponto de
vista formal, o papel do Plenário das Câmaras foi reduzido
quanto ao aspecto material, diante dessas unidades meno-
res de trabalho parlamentar, por mais que se diga que "o
Plenário tenha recobrado sua indiscutível superioridade so-
bre os outros órgãos da Câmara.., o papel de órgão central
do debate parlamentar, que nunca devia ter perdido" 49 . Re-
almente, a repetição da maior parte dos argumentos ex-
postos previamente na fase de comissão, na sua dupla
dimensão de relatoria e Plenário, faz com que, na maioria
das ocasiões, a tarefa do Plenário da Câmara se limite a
convalidar posturas adotadas naqueles trâmites iniciais50.

b) Reforço dos grupos parlamentares

A atividade colegiada que caracteriza hoje a vida par-
lamentar é canalizada por intermédio das bancadas parla-
mentares, cuja importância foi destacada com justiça pela
doutrina". Sua influência sobre as relatorias é evidente.

FERNÁNDEZ SEGA-
DO, E. op. cit., p. 612.
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VILLACORTA MAN'
CEBO, L. op. cif, p.
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PEZ AGUILAR, J. F.,
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tes».
''G O N z Á LS
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CIA MARTÍNEZ, M. A.
(op. cit., p. 256), «com
a nova estrutura par-
lamentar, o Plenário
adquire a verdadeira
significação que lhe
corresponde como
órgão de debato».
Este juízo é assumi-
do por VIRGALA FO-
RUR(A, E. op. cit., p.
305.
"Em tal sentido, tam-
bém v. gr., AJA PER-
NÁNDEZ, E. op.cit., p.
68; CAZORLA PRIE-
TO, L. M. op. cit, p.
350.
"V. gr., GARCÍA MAR-
TÍNEZ, M.A. op.clt.,p.
217; CAZORLA PRIE-
TO, L. M. Las Cortes
Genaralos, Parla-
mento contomporá-
ránoo? Madri: Civitas,
1965, P. 136.
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52BOCG, CO, III L.
série E: Outros tex-
tos, n. 8, 25 de se-
tembro de 1986.

Acabamos de ver, ao estudar sua composição, que as
relatorias se formam atendendo-se à importância das diver-
sas bancadas parlamentares na comissão respectiva, porém
há de se ter em conta, além disso, que a própria designação
dos parlamentares que as integram é reservada também a
cada bancada. Em tal sentido, o segundo ponto da Resolu-
ção da Presidência do Congresso dos Deputados, de 23 de
setembro de 1986, que trata da designação e das funções
das relatorias52, determina que "durante o prazo estabeleci-
do para formular emendas a cada proposição, cada uma das
bancadas parlamentares proporá que façam parte da relatoria
o deputado ou deputados correspondentes". A leitura literal
deste ponto poderia fazer pensar que se trata simplesmente
de uma proposta necessária "a posteriori" da oportuna
decisão de um órgão superior com capacidade para vetar
algum nome. Outra é a conclusão que se infere a princípio
do quinto ponto da referida Resolução, quando esteab initio
estabelece que "a comissão ratificará a nomeação da relatoria
na primeira sessão que se faça", ainda que frise, a seguir,
que, "na hipótese de que não seja dada tal ratificação, serão
nulas as atuações da relatoria designada com caráter provi-
sório". A possibilidade certamente existe, e embora a práti-
ca não venha sendo esta, o que importa, para os fins de
nosso estudo, é que a designação das pessoas que no Con-
gresso dos Deputados integram as relatorias fica a cargo das
bancadas parlamentares, o mesmo ocorrendo no Senado.

1 L LACO RTA	Não acabam aí as razões para justificar a relatoria
MANCEBO, L. op. como "órgão especialmente adequado ao reforço das ban-
cst., p, 342.	cadas parlamentares no procedimento legislativo" 53 . Por um
Veja-se;. gr	lado, cabe recordar o voto ponderado nas suas sessões, emSOLE

APARIcIO PÉREZ, íntima correspondência, portanto, com a força numérica de
M. A. op. ci ., p. 160. cada bancada parlamentar. Por outro lado, não se pode

esquecer54a disciplina interna dessas bancadas, o que faz
com que sua postura geral não varie substancialmente no
resto da tramitação parlamentar das proposições legislativas,
tendo-se em conta, ademais, que os membros de cada ban-
cada presentes nas relatorias costumam repetir a função de
condutores de seus correligionários nas etapas subseqüen-
tes.

Se alguma vez se entendeu o procedimento parla-
mentar "como garantia do acesso das minorias à função
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parlamentar"", este aspecto das relatorias revela-se especi-
almente significativo para reforçar essa tese, ainda mais,
como tivemos oportunidade de comprovar, que se pretende
que sua composição seja expressão fidedigna, ainda que
proporcional, do conjunto da comissão. Por isso as diferen-
tes bancadas parlamentares têm a oportunidade de delas
participar, para reforçar sua posição geral nas Câmaras.

c) Perda do sentido individual do trabalho parlamen-
tar

"O parlamentar não é hoje o protagonista da vida das
Câmaras1156 . Esta afirmação taxativa de Cazorla Prieto está
totalmente correta e não é mais do que a conseqüência ime-
diata dos pontos anteriores. O parlamentar deve-se incluir,
necessariamente, em alguma das bancadas parlamentares
existentes porque, caso contrário, será incluído na Bancada
Mista (arts. 25.1 RCD e 30.1 RS). A partir daí, os diferen-
tes órgãos da Câmara, salvo naturalmente a Presidência das
Câmaras, passam a ter caráter colegiado e, no caso das
relatorias, a prática parlamentar privilegia a forma colegiada,
com o objetivo, precisamente, de determinar o modelo de
atuação das diversas bancadas parlamentares.

VIII - NATUREZA JURÍDICA

Um ponto extremamente interessante, sobre o qual
não há unanimidade na doutrina, é o que diz respeito à
verdadeira natureza jurídica das relatorias. De qualquer
modo, há uma tendência generalizada a considerá-las "ór-
gãos", mais especificamente órgãos da comissão 57, esclare-
cendo-se, em todo caso, que não se trata de órgãos da
Câmara", expressão totalmente inadequada porque sugere
uma dialética comissão-Câmaras, quando, na verdade, as
comissões pertencem às Câmaras, não se podendo falar em
termos tão absolutos que pareçam defender uma existência
autônoma das comissões à margem da instituição parlamentar
em geral, e, em particular, de cada uma das Câmaras. Nada
do que pertence ao âmbito de cada uma das Câmaras lhes é
alheio, e a criação de figuras especialmente dedicadas a uma
tarefa específica também não. O sentido do termo "órgão"
se completa com diversas referências, falando-se de "órgão
ad hoc" 59, "órgãos não permanentes" 60, "órgão de delibera-
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CEBO, L. op. cit., p.
345; SARdA MAR-
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ção parlamentar"", até mesmo de "órgãos auxiliares"". A
afirmativa de que as relatorias são órgãos da Câmara deve
ser interpretada de outra maneira, ressaltando-se que seu
trabalho está diretamente vinculado ao das comissões. Evi-
dentemente não há por que se opor a essa vinculação, uma
vez que as relatorias se originam no âmbito das comissões,
são compostas por membros destas e compartilham com o
Plenário das mesmas uma fase especialmente importante
no procedimento legislativo.

Quando alguma coisa é ad hoc, isso significa que ela
tem uma origem específica, em razão de estar expressa-
mente voltada ao desempenho de sua função concreta, de
uma tarefa determinada, ou que ela existe numa dimensão
temporal indefinida, vinculada ao cumprimento de um tra-
balho prefixado, de tal forma que, ao cumprir tal tarefa,
geralmente desaparece. Algumas dessas características apa-
recem nas relatorias, porém não esgotam a pluralidade de
aspectos que estas apresentam. Por isso, a descrição dessas
características, ainda que não seja inadequada em termos
absolutos, é incompleta. Algo semelhante ocorre com o fato
de sua não permanência. Como vimos, é certo que a di-
mensão temporal das relatorias fica circunscrita ao estudo
das matérias que lhes sejam apresentadas e à elaboração do
parecer preceptivo, de modo que, emitido este, formalmen-
te desaparecem. Este dado também não é privativo das
relatorias, nem ajuda a estabelecer com clareza suas verda-
deiras características, pois poderia ser compartilhado, por
exemplo, com comissões especiais nomeadas para o estudo
de um tema preciso, ou até mesmo com as comissões de
investigação. Dizer que as relatorias são do
âmbito parlamentar deliberativo também não ajuda muito
porque a deliberação é consubstancial às assembléias repre-
sentativas e, ainda que não haja um debate formal, solene e
aberto como no plenário da comissão e no Plenário da Câ-
mara, é lógico pensar que também aqui se dá essa delibera-
ção, buscando-se o acordo queaposteriori se materializará
no parecer. O que não parece muito correto é referir-se às
relatorias como meras "auxiliares" da comissão, porque aqui
o termo "auxiliar" sugere algo alheio à própria comissão, ou
melhor, alheio às Câmaras, remédio buscado ad extra do
Parlamento em benefício de uma de suas próprias figuras.
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Nada disso acontece no caso presente, por serem as relatorias
uma figura de cunho totalmente parlamentar, por sua ori-
gem e pela origem de seus integrantes, os quais podem,
como tivemos ocasião de comprovar, pedir o "auxilio" de
entidades ou pessoas especializadas e alheias às Câmaras.

Parece que essas caracterizações que complementam
a descrição das relatorias como "órgãos" são mais ou me-
nos corretas, por se ajustarem, em maior ou menor medida,
a todas as perspectivas por elas oferecidas. Ainda que se
considerem oportunas essas idéias parciais, o que se defen-
de neste ensaio é a improcedência da caracterização das
relatorias como "órgãos". Certamente, os parlamentos con-
temporâneos são corpos complexos que necessitam de uma
divisão racional de funções de forma que, em nosso caso,
pode-se falar de órgãos de governo e direção (Presidente,
Mesa, Junta de Porta-Vozes), órgãos de trabalho (Plenário
da Câmara, comissões), órgãos de continuidade parlamen-
tar (Deputações Permanentes), todos eles reconhecidos na
Constituição. Por isso se tem assinalado, com muito acerto,
que a "nenhum outro órgão de relevância parlamentar se
fez referência no texto constitucional"", embora o art. 72
reconheça a autonomia regulamentar de cada Câmara, que
pode criar outros tipos de figuras internas. O primeiro argu-
mento que permite negar esse caráter de órgão às relatorias
é dado pelo fato de que elas não são mencionadas no texto
constitucional. Tal argumento é endossado pelo sentido
potestativo quanto a sua criação, que se depreende do art.
110 do Regulamento do Senado ("quando o texto legislativo
for enviado à comissão competente, esta poderá designar,
entre seus membros, uma relatoria..."), e pela pluralidade
das relatorias em razão das proposições legislativas apre-
sentadas em cada Câmara, o que anula qualquer considera-
ção unitária da figura em questão, tornando-se difícil
reconhecê-la como realidade única, neste caso, como órgão
único. Além da regulação concreta estabelecida por nossas
normas positivas, é preciso enfocar também um modelo
geral de órgão parlamentar, verificando se nossas relatorias
estão de acordo com ele. Desta forma, partindo da defini-
ção de órgão como "um centro de competência cuja ativi-
dade se deve à organização da qual faz parte" TM, é fácil
comprovar que o trabalho das relatorias, se bem que seja de

"SOLÉ TURA, J. e
APARICIO PÉREZ,
M. A. op. cit., p. 117.

"GARCÍA MARTI-
NEZ, M. A. ap. cít.,
p. 72.
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relevância indiscutível, não adquire o status de uma atua-
ção que repercuta ad extra e se vincule à Câmara, nem traz
implicações que afetem a harmonia entre os Poderes do
Estado. Seu trabalho, em geral, ocorre no interior da Câma-
ra, mais precisamente no seio da comissão que lhes deu
origem. Não se pode dizer, portanto, que o conjunto da
Câmara correspondente fique vinculado a suas eventuais
decisões, nem que os cidadãos ou os outros Poderes do
Estado tenham consciência direta de sua tarefa, como ocor-
re com os verdadeiros órgãos parlamentares. O Tribunal
Constitucional, por exemplo, tomará conhecimento dos re-
cursos e de questões de inconstitucionalidade de leis, dispo-
sições normativas ou atos com força de lei, bem como dos
mandados de segurança contra as "decisões ou atos sem
valor de lei, emanados das Cortes ou de qualquer de seus
órgãos ( ... ) que violem os direitos e liberdades suscetíveis
de amparo constitucional..." (art. 42 LOTC).

A naturezajurídica das relatorias não deve tampouco
ser entendida como se estas fossem subórgãos das comis-

°LÓPEZAGUILAR, sões65 . Partindo dessa referência, presume-se a existência
J. E. op. cit., P 228; de órgãos dentro das comissões porque a sensu contrario
APARIcIOPÊREz. 

não teria sentido falar de subórgãos. Na medida em que se
M. A.op. cít, P. 158. entenda que o termo genérico e aplicável à comissão em

seu conjunto, o lógico seria falar, ainda que não comparti-
lhemos desta tese, de uma subcomissão, ou subórgão, como
corpo reduzido que surge daquela. Realmente, a estrutura
da comissão, mesmo quando esta é um ente colegiado, é
simples, de tal forma que os únicos "órgãos" que podem ser
identificados em sua organização interna são o Presidente e
a Mesa. Por isso, dificilmente se pode falar de "subórgãos",
de algo nascido desses órgãos e, por sua vez, corri uma
estrutura desenvolvida.

A rigor, a abordagem jurídica das relatorias deve es-
tar intimamente relacionada com o conceito que delas se
faz, de tal forma que, aplicando o que vimos anteriormente
nesse sentido, podemos dizer que as relatorias são instru-
mentos de trabalho interno das comissões, sem possibilida-
de de atuação fora do âmbito destas. Proposta a questão
nestes termos, surge imediatamente outra questão notável:
saber qual é o tipo de relação exata que medeia entre as
comissões e as relatorias, sem ficar em um plano superficial
142



AS RELATORIAS NO PROCEDIMENTO LEÇISLATIVO

ao afirmar que as relatorias operam "como comissões redu- '6GIL-ROBLES, J.
zidas"66 . Tal questão pode subdividir-se em duas questões M.eGILOELGADØ:
concretas, a saber: a razão do surgimento das relatorias e o op.ci?., p. 279.
verdadeiro grau de vinculação entre as relatorias e as co-
missões para se saber qual o trabalho que cada uma deverá
desempenhar.

Quanto à primeira indagação, à vista do que foi assi-
nalado a respeito do conceito e da natureza jurídica das
relatorias, a resposta é que se trata de uma simples questão
de eficácia no trabalho interno das comissões, consideran-
do-se oportuno designar entre seus membros um grupo re-
duzido que analise as matérias recebidas, preparando o
caminho para o debate posterior pela comissão em seu con-
junto, sem que se possam aplicar ao caso presente idéias
como a "descentralização de funções dentro das próprias
comissões"'. Deve-se estar alerta quanto ao perigo da utili-	GONZÁLEZ TRE-zação, nesse campo, de critérios puramente admimstrativistas, VIJANO, p J. op .
tais como a descentralização ou a delegação. Nenhum deles cit., P. 245.
parece ser adequado aqui. A delegação supõe a atribuição
transitória, e geralmente específica, de competências, com
a possibilidade de que aquele que as outorga avoque a si,
em qualquer momento, a análise e a decisão a respeito. Tal
é o caso do art. 75.2 da Constituição, que, depois de esta-
belecer que "as Câmaras poderão delegar às comissões
legislativas permanentes a aprovação de projetos ou propo-
sições de leis", esclarece que "o Plenário poderá, contudo,
reivindicar para si, a qualquer momento, o debate e a vota-
ção de qualquer projeto ou proposição de lei que tenha sido
objeto desta delegação". No caso da descentralização, su-
põe-se uma assunção de funções por órgãos geralmente de
âmbito territorial menor, com o propósito de facilitar o tra-
balho, buscando-se um tratamento mais ágil dos temas em
análise. Nada disso acontece no caso da relação entre
relatorias e comissões. Estas últimas não cedem o exercício
da função que lhes é atribuída especificamente pelos regi-
mentos internos parlamentares. Não abandonam, por deci-
são expressa, sua participação no processo de elaboração
de normas, fazendo-se representar por uma figura distinta
que atue por elas. Não se trata, em suma, de apressar o
trabalho, suprimindo, por razões de economia parlamentar,
uma fase do iter legislativo. Ao contrário, quer-se introdu-
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»Talvez não em
uma posição de com-
pleta independência,
ao menos de certa
autonomia» (Ibid., p.
261).

»Grandecapacida-
de inicial de mano-
bra e destacada au-
tonomia» (Ibid., p.
268).

LÓPEZ GARRIDO,
O. op cit., p. 227.
71 Resolução da Pre-
sidênciadoCongres-
so dos Deputados
sobre normas que
regulam a qualifica-
ção dos escritos de
emendasapresenta-

zir uma etapa a mais nesse caminho, mediante a regulamen-
tação de um momento inicial - a atuação das relatorias -,
ao qual se seguirá imediatamente o debate gera) no Plenário
da comissão. E inadequado, portanto, sustentar que a co-
missão, como um todo, trate de alguns assuntos, e as
relatorias, de outros. São atuações subseqüentes, com uma
unidade de propósito, isto é, a análise da proposição apre-
sentada, para a qual a comissão considera oportuno um pri-
meiro elemento de reflexão, teoricamente técnico-jurídico,
representado pela relatoria. Esta não pode atuar indepen-
dentemente da comissão, nem tratar de assuntos alheios a
esta. O assunto em geral é o mesmo, a proposição de lei, e
o que acontece é que, por decisão própria da comissão, se
encomenda a esse grupo reduzido um trabalho inicial, a
emissão de um parecer, que ajudará o resto da comissão a
chegar a uma conclusão sobre o assunto.

A segunda questão que anteriormente se propôs é a
de saber se as relatorias têm ou não autonomia em relação
ao conjunto da comissão, ainda que atuem dentro desta, e,
no caso de uma resposta afirmativa, saber em que grau
exercem essa autonomia. A resposta não pode ser taxativa
no sentido de dizer simplesmente se têm ou não autonomia.
E preciso delimitar os aspectos concretos nos quais se pode
vislumbrar tal autonomia, sem que se caia em contradições
doutrinárias, defendendo-se uma opinião a princípio68para
modificá-la a seguir até o extremo de desvirtuar a primeira
impressão69. E preciso, ademais, encarar o tema em sua
dimensão exata, partindo da premissa de que as relatorias
surgem das comissões e são parte delas. Em conseqüência,
falta o fundamento imprescindível para dizer que, no Con-
gresso dos Deputados, "o Regimento caracteriza a relatoria
como um órgão de certa forma autônomo em relação à
comissão 1170 . Ao contrário, a leitura do art. 113 e sua mera
localização no conjunto daquele texto demonstram, como
se viu, que as relatorias não podem ser consideradas um
instrumento parlamentar auto-suficiente, mas sim uma par-
te, ainda que significativa, da "deliberação da Comissão".
Outros pontos do Regimento avalizam do mesmo modo essa
impressão. Assim, as relatorias não realizam nenhuma in-
tervenção, nem quanto ao texto da proposição que se apre-
senta nas Câmaras, nem no que concerne às emendas e sua
admissão, pois estas serão propostas "mediante escrito diri-
gido à Mesa da comissão", que será competente para admi-
144



AS RELATORL,4S NO PROCEDIMENTO LEÇISLATIVO

ti-Ias ou não e, além disso, para qualificá-las", ou seja. "sua
atuação se produz a partir das matérias que lhe são da-
das". Aprofundando o que foi dito anteriormente, é a Mesa
da comissão que poderá prorrogar o prazo de quinze dias
para as relatorias emitirem seu parecer (art. 113.2 RCD).

Com relação a esses aspectos que dizem respeito ao
procedimento das relatorias e a seu lugar na engrenagem
institucional das comissões e, indiretamente, das Câmaras,
parece oportuno não lhes dar muita autonomia". Coisa dis-
tinta é determinar o grau de autonomia da relatoria - se é
que a possui - no exercício material de sua atividade. Talvez
seja certo afirmar que, nesse caso, "a relatoria não recebe
previamente diretrizes da comissão nem da Mesa da comis-
são", tendo por isso "uma grande liberdade de ação" 74. For-
malmente é assim, mas a composição das relatorias, tendo
por base as bancadas parlamentares, anula qualquer inter-
pretação que as considere um corpo "soberano", pois é ló-
gico supor que tais diretrizes prévias virão dos partidos
políticos, por intermédio de suas respectivas bancadas par-
lamentares. Portanto, dificilmente as relatorias podem ser
vistas como um bem imaculado que se preserva da ação
perturbadora da política partidária. Sua liberdade de ação
será limitada, já que no seu interior se reproduzem propor-
cionalmente os interesses que claramente aparecem no con-
junto da comissão e, é óbvio, no Plenário da Câmara
correspondente. Talvez essa "liberdade de ação" só possa
ser reconhecida como liberdade de manobra para se chegar
a um acordo, que estará sujeito a algumas regras de com-
portamento "político", surgidas de fora das paredes da sala
onde se reúnem seus membros.

IX - FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS
É este sem dúvida o aspecto básico do estudo das

relatorias: o estabelecimento preciso do que devem fazer e
como devem fazê-lo.

a) Funções. Parece claro, a priori , em razão do
que estabelecem os regimentos parlamentares, que a fun-
ção-chave das relatorias é servir como etapa preparatória
para o posterior debate do Plenário da comissão, mediante
o estudo inicial'5da proposição, tendo "em vista o texto e as
emendas apresentadas" (art. 113.1 RCD) 76 . A princípio,

das a textos legisla-
tivosde 1 2dejaneiro
de 1983. Primeiro.
Umavez concluído o
prazo de apresenta-
ção de emendas a
um projeto ou propo-
sição de lei, a Mesa
da Comissão apon-
taráas que envolvem
o projeto em sua to-
talidade, bem como
as que suponham
aumento dos crédi-
tos ou diminuição
dos ingressos orça-
mentários. Segundo.
Contra o acordo de
qualificaçãoda Mesa
da Comissão o De-
putadoouGrupoPar-
lamentaremendanle
poderão interpor re-
clamação perante a
Mesa da Câmara
(BOCG, CD, série 1-1,
n. 10-l.25dejaneiro
de 1983).
"VIL LA CO R TA
MANCEBO, L. op.
cit., p. 335.
"VI L LACO A T A
MANCEBO, L. é
neste sentido mais
taxativo afirmando
que «sua ausência
de autonomia é ma-
nifesta» (Jbid.).
74Ambas citações,
em LÓPEZ GARRI-
DO, D. op. cit., p.
229.
"De «primeira leitu-
ra dos projetos de
lei» fala-se em LÓ-
PEZ GARRIDO, O.
(lbid., p. 229).
"O artigo 110 do Re-
gulamento do Sena-
do fala de «projeto
ou proposição de lei
que se trate».
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op. cit., p. 261;
VILLACORTAMAN-
CEBO. L. op. cit, p.
Mil CAZORLA
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ParJamento con-
temporâneo? op.
cit., p. 133. Do mes-
mo autor, «Proble-
mas de Ia organiza-
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mentos», cit.,p. 350-
351; VÍRGALA FO-
RURIA, E.op. cit.,p.
308.
"LÓPEZAGUILAR,
J. F. op. cit., p. 228.

DSCD, Comissão
de Regulamento, n.
29, quarta-feira, 27
de maio de 1981, p.
1384.

essa função parece ser de índole puramente técnica, mas,
na verdade, é técnico-jurídica, pois compete às relatorias
fazer uma avaliação das matérias apresentadas, consoante a
sua relação com o ordenamento jurídico, realizando, por-
tanto, uma análise desprovida de qualquer outra considera-
ção extrajurídica. Essa é a dimensão que a maior parte da
doutrina lhes atribui 77 No entanto, também não falta quem
reivindique para as relatorias uma "competência funcional
limitada à seleção, por parte das diferentes bancadas, de
critérios políticos para a análise do projeto ou proposição
em questão, bem como das emendas (e acordos transacionais
correlatos)"78 . Cabe perguntar então qual é a razão desta
ambivalência, que é, pelo menos, teórica. Se atendemos às
manifestações expressas, eventualmente, na própria sede
parlamentar, isso se deve ao fato de que existem dois mode-
los para se entender o papel das relatorias. Assim, o Presi-
dente Lavilla expunha na Comissão de Regimento da
Câmara Baixa que "há duas classes de relatorias: uma
relatoria com representação política, que se converte num
instrumento ou num meio de negociação de projetos, em
que se chega a um acordo sobre uma série de coisas; e
outra, a relatoria meramente "relatora". Há a possibilidade
de que esta exista... A única coisa que ela faz é emitir um
parecer sobre o projeto e as emendas que foram apresenta-
das, debatendo, diretamente, projeto e emendas, sem ne-
cessidade de uma relatoria de cunho político, como é de
costume"".

Esse segundo modo de interpretar a atuação das
relatorias revela, sem dúvida, a nota mais característica de
seu trabalho até o momento e já foi objeto de crítica no
próprio parlamento, de forma que, na circular de 1978, já
citada, lê-se: "As relatorias que as comissões legislativas
elegem para seus trabalhos têm como missão elaborar um
parecer sobre o projeto (ou proposição de lei) e as emendas
apresentadas... mas de modo algum formular propostas à
comissão, que deve deliberar sobre tal projeto (ou proposi-
ção...) e emendas, não sobre outras propostas às quais o
Regimento nunca se refere".

É certo que, na prática anterior a 15 de junho passa-
do, as relatorias faziam propostas concretas em seus pare-
ceres, mas tais relatorias assumiam, de fato, a função de
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defensoras do projeto de lei diante daqueles que queriam
propor emendas a ele e estavam animadas por uma verda-
deira unanimidade ideológica, condições essas que não ocor-
rem na atualidade. Num parlamento plural, o parecer não
pode ser outra coisa senão um documento técnico, uma
análise dos preceitos do projeto ou proposição quanto a seu
significado, às mudanças que sua aprovação implica para o
conjunto do ordenamento e ao resultado das modificações
pretendidas pelas emendas apresentadas. Em nenhum caso
se pode impedir que a comissão se pronuncie diretamente
sobre o texto do projeto ou proposição e sobre as emendas.

A prática seguida até agora, pelo contrário, é a de
conceber as relatorias como órgãos representativos (daí sua
composição freqüentemente muito numerosa), nos quais se
operam os acordos e transações ou se afirmam as dissen-
sões que, na verdade, deveriam ocorrer na comissão. A
relatoria substitui a comissão, e esta, por força das circuns-
tâncias, ao Plenário da Câmara, que, salvo exceções ou im-
previstos, fica reduzido quase a uma função protocolar. O
prejuízo causado por essa prática em detrimento da afirma-
ção e do prestígio do parlamento excede em muito ao dano
grave, mas puramente procedimental, que resulta do fato
de que, com esse modo de proceder, poucos são os casos
em que o parecer da relatoria pode ser concluído dentro do
prazo de quinze dias que o Regimento... fixa. É indispensá-
vel, por tudo isso, pôr fim, de uma vez por todas, a essa
equivocada prática e reconduzir a estrutura e a função das
relatorias (que podem ser unipessoais) ao que devem ser,
esquecendo-se do que foram no passado 80. Nota-se uma
mudança entre o previsto e o real, entre a teoria e a prática,
o que permite a Cazorla Prieto caracterizar a fase de relatoria
como "desfocada"81.

As causas dessa transformação são várias. Sem dú-
vida deve-se ressaltar a experiência das Cortes Franquistas,
especialmente depois do Regimento de 1971, que ampliava
a atuação das comissões e, mais especificamente, a das
relatorias82. A causa principal está, entretanto, na própria
configuração atual dessas figuras. E complicado exigir uma
dimensão estritamente técnica de um ente que não o é, ou,
pelo menos, que não tem origem e configuração técnica,
mas política, em razão do ambiente no qual foi criado e dos

oo texto pode ver-
se em LÓPEZ GAR-
RIDO, O. ap. cit., p.
232-233; GONZA-
LEZTREVIJANO, P.
J. op. cit., p. 263-
264.
'C Azo R L 

PRIETO,L.M.aPro-
blemas dela orga-
nizacián y funcio-
narniento de los Par-
amentos», op. alt,
p350. Em outro mo-
mento fala de «práti-
ca perniciosa» (Id.
Las Cortes Genera-
les, Parlamento
contemporâneo?,
op. cit., p. 133). De
«d isfuncionalidade
da figura»

Este fenômeno é
também destacado
em GONZÁLEZ
TREVIJANO, P. J.
op. cit., p. 264. Uma
interpretação inten-
sificada quanto á in-
cidência daqueles
precedentespode-se
verem LÓPEZ GAR-
RIDO, D. op. cit., p.
233.
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cunstâncias nor-
mais entre quinze
dias e uni mês e, às
vezes, bastante
mais, a fase de co-
missão está resolvi-
da em meia sema-
na» (LÕPEZOARRI-
DO, D. op. cit., p.
230).

sujeitos que podem fazer parte dele. A atuação "política"
das relatorias tem sido favorecida também pelo fato de se-
rem elas, como acha a maioria dos autores", o lugar ade-
quado para a negociação e o acordo, a exemplo da relatoria
constitucional, o que reforça a idéia de alcançar o que Rubio
Llorente denominou, com grande expressividade, "demo-
cracia de negociação". Não se pode negar, a priori e de
forma taxativa, a possibilidade de atuação das relatorias como
foro de reflexão que propicia compromissos- Para tanto,
contribui o regime secreto de suas sessões, de forma que
seus integrantes se encontram numa situação que proporci-
ona a mais sincera manifestação de suas opiniões, sem pre-
cisarem dar atenção à imagem que se projeta para o conjunto
dos cidadãos por intermédio dos meios de comunicação,
como acontece nas comissões e, especialmente, no Plená-
rio das Câmaras. Entretanto, a reflexão anterior deve ade-
quar-se às circunstâncias próprias nas quais se desenvolve
o trabalho das relatorias. Primeiramente, deve-se duvidar
de que o próprio debate sobre uma proposição comece,
realmente nas relatorias. Como exemplo, podem-se citar as
palavras do Deputado socialista Marín González : "Enfim,
as relatorias existem para isso mesmo, mas, devido a minha
experiência em relatorias, posso dizer com certeza que as
negociações políticas nem sempre são suscitadas nelas, mas
em mil e uma reuniões que se realizam fora de seu âmbi-
to"". Realmente, a mitificação da idéia parlamentar deve
ser objeto, hoje, de uma revisão crítica muito severa. Em
nossos dias, o parlamento é, em grande medida, uma caixa
de ressonância de inquietudes que surgem fora dele e que,
eventualmente, são apresentadas como iniciativas legislativas,
de um modo especial, pelo Executivo, na forma de projetos
de lei. A tramitação dessas proposições costuma estar, de
fato, condicionada pelos acordos que o Governo, a bancada
majoritária que o apóia nas Câmaras e, eventualmente, ou-
tras formações da Oposição tenham feito sobre este parti-
cular. Desta forma, a tramitação dessas proposições nas
assembléias é, às vezes, uma mera confirmação ad
solemnitatem dessas decisões tomadas em negociações
extraparlamentares.

Este tipo de situação acontece mais freqüentemente,
como é fácil perceber, naqueles momentos de maioria abso-
luta nas Câmaras, quando a tramitação dos assuntos, inclu-
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indo a elaboração das leis, está, praticamente, fixada de an-
temão. Não obstante, não se pode deixar de assinalar outro
fato, mesmo que, a princípio, possa parecer paradoxal. Nes-
sas situações de maioria absoluta ou, pelo menos, de amplo
apoio ao Governo, o verdadeiro lugar de "negociação" for-
mal raramente é a relatoria, mas sim o Plenário das comis-
sões. A idéia é clara. Nas sessões do Plenário das comissões,
estão presentes os meios de comunicação social. Por isso,
ao querer aceitar alguma coisa, a bancada majoritária não o
faz em relatorias, mas no Plenário, favorecendo sua ima-
gem ao demonstrar sua boa vontade democrática, admitin-
do propostas da Oposição. Esta última, por seu turno, mostra
ao eleitorado potencial a importância da sua presença, con-
seguindo que a maioria reconheça a validez de suas propos-
tas. Por isso, a título de exemplo, no parecer da relatoria do
Congresso dos Deputados sobre o projeto de lei que cria o
Conselho Econômico e Social, diz-se que a relatoria "exa-
mina, por outro lado, as possíveis emendas transacionais e
emendas que poderiam ser incorporadas ao texto do proje-
to, porém, uma vez finalizada sua análise, conclui que a
decisão sobre essas questões será adotada pela confissão na
sessão correspondente"".

Essa transformação no significado das relatorias como
lugar de diálogo é demonstrada, de fato, pelas mudanças
quanto à duração das sessões de relatoria e do Plenário das
comissões. Se, antes, o trabalho darelatoria durava, ordina-
riamente, mais tempo que o trabalho no Plenário das co-
missões, precisamente porque se investia nas negociações,
o normal, agora, é que aquele dure poucos dias ou que, até
mesmo, não demore mais que uns poucos minutos para a
bancada majoritária anunciar sua intenção de aceitar ou não
as emendas apresentadas" e, conforme o caso, determinar
quais poderiam ser aceitas eventualmente, no debate geral
da comissão. Aliás, em certa ocasião, a própria relatoria
mencionou, em seu parecer, "o curto período de tempo em
que tem sido obrigada a atuar"89. Essa urgência se confirma
no resultado concreto da atuação das relatorias, sendo um
fato evidente que seus pareceres, em geral, têm diminuído
notavelmente em extensão e apresentado menor rigor, con-
vertendo-se, muitas vezes, em escassas linhas, independen-
temente da importância do projeto ao qual se refere. É o
que aconteceu, por exemplo, no Senado, com o parecer da

"Tal deve ter sido o
caso da duração da
relatortaqueinfom,ou
no Congresso dos
Deputados o Projeto
de Lei sobre Media-
ção em Seguros Pri-
vados, pois o pare-
cer limita-se a dizer
textualmente: «A
relatoria aceita, uni-
camente, as emen-
das números 85 a
95, ambas inclusive,
apresentadas pelo
Grupo Parlamentar
Socialista, cujo tex-
to se incorpora ao
Anexo adjunto ao
presente Parecer»
(BOCG, CD, IV L,
série A: Projetos de
lei, n. 62-8, 23 de
dezembrode 1991).
"Parecer relativo ao
Projeto de Lei Orgâ-
nica do Serviço Mili-
terno Congresso dos
Deputados (BOCG,
CD, IV L, série A:
Projetos de lei, n. 60-
4, 18 de outubro de
1991). Sobre as
«pressas» no Parla-
mento aponta GIL-
ROBLES que «não é
sério dar parecer ou
aprovartextos legais
importantes e com-
plexos em vinte e
quatro ou quarenta e
oito horas, como se
se tratasse de uma
cor rida contra o reló-
gio e não de regular
matérias às vezes
muito delicadas ou
de substituir normas
devigência centená-
ria» (op. cit., p227).
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SOBOCG , Senado, IV
L, série II: Projetos
de lei, n. 58(e), 17
de dezembro de
1991.

°'GONZÁLES TRE-
VIJANO, P. J. op.
cit., p. 262.

"O artigo 68 RS es-
tabelece que os le-
trados desempenha-
ro nas relatorias «as
funções de assesso-
ramento jurídico e
técnico necessário
para o cumprimento
das missões àque-
las encomendadas.

BOCG, CD, série
E: Outros textos, n.
199, 25 de julho de
1989.

relatoria sobre o Projeto de Lei Orgânica a respeito da ga-
rantia da segurança pública, o qual, textualmente, dizia: "A
relatoria, por maioria, concorda em rejeitar todas as emen-
das apresentadas, propondo, por conseguinte, manter o pro-
jeto nos termos do texto publicado no BOCG, Senado, série
II, número 58, 'a', de 21 de novembro de 199l"90. Não é
necessário fazer muito esforço para perceber a indigência
de tal parecer, levando-se em conta o projeto analisado.
Essa impressão se acentua quando nos lembramos de que,
recentemente, o Tribunal Constitucional se pronunciou pela
inconstitucional idade de alguns de seus preceitos, aos quais
foram apresentadas emendas que, nessa linha de mero trâ-
mite, foram rejeitadas sem outra argumentação senão a arit-
mética parlamentar.

A conseqüência, como se apontou, é a "desfiguração
da relatoria" 91 , mas o problema está na sua base. Não se
trata de que o funcionamento real das relatorias tenha alte-
rado a disposição regulamentar original. Na verdade, essa
disposição inicial era, per se, incorreta porque, reiterando o
que já foi exposto, um trabalho técnico não pode ficar em
mãos de uma figura "política". É claro que se necessita, no
iter legislativo, de uma fase propriamente técnica de estu-
do imparcial da proposição e das emendas apresentadas.
Para que esse trabalho seja realizado com possibilidade de
êxito, deve-se deixá-lo a cargo dos técnicos, neste caso, os
advogados das Cortes Gerais, pois uma de suas obrigações
é, precisamente, prestar, "nas comissões, o assessoramento
técnico-jurídico necessário para o cumprimento das tarefas
encomendadas às Mesas e relatorias..."(art. 45 RCD)92.
Neste sentido, é preciso lembrar as normas sobre regime de
assessoramento às comissões do Congresso dos Deputados
e do Senado, aprovadas, em reunião conjunta de 26 de
junho de 1989, por resolução das Mesas do Congresso
dos Deputados e do Senado. Segundo o art. 3°, "b", é tare-
fa dos técnicos "assistir às sessões da Comissão e às reuni-
ões de sua Mesa e relatorias, qualquer que seja o momento
de sua convocação, a fim de prestar o assessoramento téc-
nico e jurídico necessário e realizar os trabalhos que lhes
possam ser encomendados". O art. 4° trata do cumprimen-
to dessa missão genérica de assessoramento e atribui aos
técnicos as tarefas a seguir.
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a. 1) Redigir, por ocasião da análise da proposição ou
projeto de lei e antes da fase de relatoria, um parecer que
trate dos seguintes temas.

- incidência da nova proposição nas normas vigen-
tes sobre a matéria, com indicação dos antecedentes
normativos, doutrinajurisprudencial, legislação autonômica
afetada, referentes de Direito Comunitário e prescrições dos
ordenamentos estrangeiros que possam ser ilustrativos para
a valorização do texto em tramitação;

- análise técnico-legislativa do projeto ou proposi-
ção, argumentando sobre a correção de sua estrutura e a
ordenação lógica de seus preceitos, sobre o rigor dos aspec-
tos ortográfico, lexical e estilístico, sobre a correção das
concordâncias e remissões e a adequação do título, do pre-
âmbulo ou das disposições complementares, sobre a sufici-
ência das cláusulas derrogatórias e das tabelas de vigência
e, em geral, sobre a adaptação do texto às diretrizes que
determinam a qualidade das leis que são estabelecidas pelas
Câmaras;

- análise jurídica do conteúdo do projeto ou propo-
sição, confrontando o texto com o conjunto do ordenamento
jurídico e, em particular, com os princípios constitucionais
e com a jurisprudência do Tribunal Constitucional.

a.2) Assessorar a Mesa da comissão no momento da
análise das emendas e ajudar o relator ou a relatoria em sua
tarefa de ordenação dessas.

a.3) Comprovar a correção do texto depois de cada
etapa, recolhendo as decisões da relatoria, comissão e Ple-
nário e analisando as mudanças introduzidas em cada uma
das fases da tramitação, particularmente no momento de
seu envio à outra Câmara ou ao Boletim Oficial do Estado
para sua publicação.

Toma-se evidente a importância da missão dos ad-
vogados, nesse sentido, começando pela própria análise da
constitucionalidade do texto inicial e das emendas e seguin-
do com o ajuste da tramitação ao ordenamento em seu con-
junto. Este é, propriamente, o momento "técnico" do iter
legislativo, já que, quando os políticos intervêm, essa di-
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°'BOCG, CD, IV L,
série A: Projetos de
lei, n. 48-6, 19 de
abril de 1991.

'Para o estudo des-
tas diferenças, veja-
se GONZÁLES TRE-
VIJANO, P.J.op.cit.,
p. 246 e seguintes.

mensão técnico-jurídica desaparece ou, pelo menos, deve
conviver, em precária estabilidade, com a avaliação política
que, no final, terminará por se impor. Vale como exemplo o
parecer sobre o projeto de lei que cria o Conselho Econô-
mico e Social, emitido pela relatoria no Congresso dos
Deputados. Reconhece-se que a relatoria examinou, em pri-
meiro lugar, o parecer dado pelo técnico da comissão encar-
regada de examinar o projeto, distinguindo-se o que a
relatoria denomina "considerações de ordem estrutural e de
ordem material". Quanto às primeiras, a relatoria assume
opinião do técnico sobre o art. 3°, propondo outra estrutura
para ele. Portanto, os aspectos formais, "técnicos", são as-
sumidos pela relatoria. A situação é outra, quando se trata
das "considerações materiais", isto é, aquelas que afetam a
precisão exigida para o fim almejado e, em conseqüência,
as que permitem uma análise mais profunda do tema. Essas
considerações denotam, sobretudo, a marca política porque
respondem, normalmente, aos interesses das diferentes ban-
cadas parlamentares. Aqui, a relatoria, mesmo consideran-
do, em princípio, que se poderia "levar em conta a
conveniência de dar um conteúdo mais preciso ao regime
de incompatibilidades previsto no § 4° do art. 3°", tal qual
propunha o técnico, conclui, então, pela decisão de "adiar
até o debate de tal assunto na comissão". Parece claro, en-
tão, que os propósitos "técnicos" de alcançar uma melhor
qualidade da lei não só em seus aspectos formais, mas tam-
bém em seu conteúdo, são vistos com receio pelos próprios
membros da relatoria porque significam uma intromissão
em um âmbito, até agora, reservado às motivações pura-
mente políticas. A conclusão geral que se pode extrair des-
se exemplo é que as relatorias não podem cumprir facilmente
essa missão técnica inicial, não por um deliberado propósito
de violar as prescrições regulamentares, mas, simplesmen-
te, pela força da realidade. Se se pretende implantar um
momento de análise técnica, que se substituam as relatorias
neste encargo. Caso elas continuem incumbidas dele, isso
não será possível.

Essa intromissão no âmbito político que se infere da
atuação das relatorias as diferencia de outros exemplos que
nos oferece o Direito Comparado sobre tarefas similares,
especialmente, o do relatore italiano ou do rapporteur fran-
cês", definido, muito expressivamente, pelo Deputado p0-
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pular Herrero de Miiión como "um senhor que faz somente
a análise do texto das emendas e não toma posições a res-
peito dos problemas políticos em questão, cuja solução se
deve deixar para ser discutida na comissão e, eventualmen-
te, no Plenário" 96. O rapporteur se diferencia, notavel-
mente, das relatorias espanholas não somente por seu
caráter unipessoal diante da composição, geralmente,
colegiada destas, mas, sobretudo, porque desempenha um
papel importante ao longo de todo o processo legislativo,
incluída a discussão no Plenário da Câmara, e porque é
representante da maioria parlamentar na comissão. Defen-
de, por isso, as opções desta, ainda que possa mencionar,
no Plenário, a tese das minorias, devendo, nesse caso, ex-
plicar os argumentos utilizados para recusá-las97.

b) Competências. Analisada a função genérica atri-
buída regimentalmente às relatorias, isto é, o exame inicial
das proposições sob o prisma técnico-jurídico, resta, ainda,
ver a etapa seguinte: saber como devem levar a cabo seu
trabalho e, mais especificamente, em que se traduz tal tra-
balho. A esse respeito, segundo Villacorta Mancebo, pode-
se dizer que, "sob a perspectiva jurídico-formal, as
pretensões normativas são modestas"", uma vez que os
Regimentos parlamentares se limitam a assinalar que as
relatorias têm que emitir um parecer sobre o que lhes foi
apresentado, no prazo de quinze dias (arts. 113.1 RCD e
111 RS). A princípio, a única coisa que se lhes faculta é
estudar o texto original e as emendas, ordenar estas últimas,
apreciar com exatidão a constitucionalidade da iniciativa e
das emendas, ou seja, fazer esse estudo puramente jurídi-
co, tantas vezes assinalado. E isso é o que se fez, sem dúvi-
da, em certa ocasião, o que se percebe, ao menos, pelo
teor do próprio parecer da relatoria correspondente, que
reconheceu ter-se limitado "a examinar e classificar as emen-
das apresentadas, sem fazer um juízo sobre o seu conteú-
do, com o único fim de facilitar o trabalho da comissão,
sem prever a decisão das respectivas bancadas parlamenta-
res na hora do debate na comissão". O parágrafo transcri-
to é, também, interessante porque reforça o entendimento
inquestionável das relatorias como lugar de acordo e com-
promisso político. Quando não há uma evidente maioria na
Câmara respectiva, as bancadas minoritárias não se subme-

DSCD, Comissão
de Regulamento, n.
29, quarta-feira, 27
de maio de 1981, p.
1384.

"Para uma análise
profunda sobre esta
figura,veja-se GEOR-
GE,H.»Lespouvoirs
des rapporteurs dos
commissioris pane-
mentaires», em Mó-
longes George Bur-
deau.Paris: 1977, P.
441-453.

vI LLACORTA
MANCEBO, L. op.
cit., p. 339.

"Parecer da relato-
ria sobre a Proposi-
ção de Lei Básica de
Emprego (BOCG,
CD, 1 L, sério B: Pro-
posições de lei, n. 7-
I11, 28 de fevereiro
de 1980).
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'®BOCG, CD, 1 L,
série A: Projetos de
lei, o. 44-1 1, 7 de
julho de 1979.
"Ocupa um lugar
decisivo na totalida-
de doiterlegislativo»
(LÓPEZ AGUILAR,
J. F. op. cit., p. 228-
229); «constitui-se
assim na expressão
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substanciais pode-
res parlamentares
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missão» (LÓPEZ
GARRIDO, O. op.
cit., p. 228); «mo-
mento chave do pro-
cedimento legislativo
espanhol...,, (VIR-
GALA FORURÍA, E.
ap. cri., p. 306).
"RUBIO LLOREN-
TE,F. «ElParlamen-
te y Ia representa-
ción política'», op.
cit., p. 167.
1 0pinião também
de LÓPEZ GARRI-
DO, D. op. cit., P.
230.

tem facilmente às indicações das bancadas mais numero-
sas, bem ao contrário, reservam, então, a defesa de suas
posturas para os outros trâmites, que não o da relatoria,
alentadas pelo fator de publicidade, que as caracteriza. As-
sim, no Congresso dos Deputados, no parecer da relatoria
sobre o Projeto de Lei Orgânica do Tribunal Constitucional,
diz-se que "os representantes das diversas bancadas parla-
mentares fazem, de agora em diante, expressa reserva de
seu direito de defender, perante a comissão, as emendas
não aceitas, tendo-se em conta que será a Comissão Consti-
tucional que, através da oportuna deliberação, ponderará os
argumentos que justifiquem as diversas posições mantidas
relativamente aos temas em que não houve acordo no inte-
rior da relatoria".

Se se partisse destas modestas prescrições normativas
e do empenho das relatorias em se ajustarem à análise téc-
nica, a dimensão real de seus pareceres estaria, por essên-
cia, bastante diminuída, incompatível, em qualquer caso,
com a interpretação doutrinária, que, de modo generaliza-
do, lhe reconhece um papel básico na tramitação das leis
101 A razão dessa disfuncionalidade foi bastante ressaltada
anteriormente, aludindo-se à atividade real das relatorias que,
além do critério jurídico, utilizam parâmetros de estrita ava-
liação política, buscando o compromisso entre as distintas
forças parlamentares, de modo que seus pareceres têm,
normalmente, um alcance muito superior ao previsto. Se-
gundo Rubio Liorente, se as relatorias forem "órgãos de
negociação, não serão, propriamente falando, relatorias, e o
que fizerem não será um parecer sobre o qual a comissão
tenha que discutir, mas sim outra coisa" 02. Efetivamente,
pode-se dizer que o texto que a relatoria submete à comis-
são respectiva sofreu uma metamorfose em sua natureza,
pois, agora, melhor seria assemelhá-lo a um parecer103, uma
vez que será o elemento de debate no Plenário da comissão
e, eventualmente, no Plenário da Câmara, graças a essa
sobrevivência latente das relatorias no resto do iter
legislativo, não obstante seu desaparecimento formal, preci-
samente após emitir seu parecer. Neste último, observa-se
a assunção, pelas relatorias, de atribuições normativas não
expressamente conferidas a elas, basicamente a aceitação
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ou recusa das emendas'°4 e a capacidade para oferecer um
texto alternativo diferente do inicial, que foi estudado"'.

Para apreciar esse grau de transcendência dos pare-
ceres das relatorias e a variação que apresentam em face do
teórico critério técnico inicial, é mister analisar seu conteú-
do real, extremamente diverso, quase casuístico, como se
demonstra com a enumeração, de forma alguma exaustiva,
ainda que ampla, dos seguintes aspectos.

a) Aplicação e interpretação da Constituição. Cer-
tamente, a primeira tarefa das relatorias e dos técnicos que
as assessoram é velar pela obrigatória constitucionalidade
do texto que examinam para, em caso contrário, introduzir
as oportunas modificações. Neste sentido, a relatoria encar-
regada, no Congresso dos Deputados, de emitir parecer so-
bre a proposição de lei que visava a tomar obrigatória a
presença às comissões de investigação começava o referido
parecer considerando como questão prévia que "esta pro-
posição de lei deve ser orgânica na medida em que afeta o
desenvolvimento dos direitos fundamentais e as liberdades
públicas, propondo-se dessa maneira à comissão" 06 . Em
outras ocasiões, a decisão se referia a uma mera interpreta-
ção da Constituição. Assim, na tramitação da reforma da
LO 6/1980, de 10 dejulho, pela qual se regulam os critérios
básicos de Defesa Nacional e Organização Militar, arelatoria
recusou, no Congresso dos Deputados, a Emenda n° 2 ao
inciso 1° do art. 8°, de Mardones Sevilla, que propunha
resguardar o poder supremo das Forças Armadas, que
corresponde à Coroa, por entender que o "texto do projeto
não altera as competências da Coroa, sendo, por isso, des-
necessária a aceitação da emenda"°7.

b)Origem de proposições legislativas particulari-
zadas. O art. 87.1 da Constituição aponta os órgãos que
possuem competência para apresentar proposições, entre
eles o Congresso dos Deputados e o Senado. O que não
parece tão claro é se o constituinte pensou, concretamente,
na possibilidade de que tais proposições tivessem sua ver-
dadeira origem na decisão de uma relatoria. A resposta, se-
guramente, seria negativa, porém isso foi o que ocorreu
com a Lei Orgânica que regula os estados de emergência,

'",,Transformaram-
se nas primeiras e
principais emendan-
tes, considerando
muito mais o espíri-
to das emendas dos
grupos que sua le-
tra» (ibid., p. 229).
Em igual sentido,
SOLETU RA, J.e A-
PARICIO PÉREZ,
M. A. op. cli., p.
isa
10Para RUBlO (LO-
RENTE, o parecer é,
«apesardeste nome,
um texto articulado»
(« Ei procedimiento
legislativo en Espa-

a. El lugar de Ia ley
entro ias f uentes dei
Derecho'.,cit., p92).
Também se fala de
«texto alternativo»,
assim, VILLACOR-
TA MANCEBO, L.
op. cit., p. 343;
LOPEZ GARRIDO,
D. op. cit., p. 229;
GONZÁLEZTREVI-
JANO, P. J. op. cii.,
p. 283.
100BOCG 1 CD, 1 L,
série B: Proposições
de lei, n. 35-13,26 de
novembro de 1980.
I"BOCG, CD, 1 L,
série A: Projetos de
lei, n. 67-1 1, 26 de
novembro de 1983.
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10 BOCG, CD, 1 L,
série A: Projetos de
lei, ri. 73-1 2, 20 de
outubro de 1980.
'°'BOCG, CD, 1 L,
série A: Projetos de
lei ! n. 73-11, 27 de
outubro de 1980. Em
sua tramitação pos-
terior não está publi-
cado o parecer da
relatoria no Senado
sobre o Projeto de
Lei dos Estados de
Alarme, Exceção e
Sítio. Aparece, con-
tudo, nas páginas
309e 310 do volume
D'a bojos Parlamen-
tarias, publicado a
respeito pelo Con-
gresso dos Deputa-
dos.
" N.T. No original
Proyecto de Ley de
UrgericiadelosMon-
tes Vecinales e,?
Mano Común e
Proposición de Ley
de tos Montes Veci-
na/es e,? Mano
Común.
111 B0CG, CD, 1 L,
série B: Proposições
de lei, n. 33-13,12 de
abril de 1980.
112BOCG, CD, 1
série H: Outros tex-
tosnormativos,n. 62-
1 2, 13 de novembro
de 1981.

exceção e sítio, a qual se originou do Projeto de Lei de
Segurança Popular, publicado no BOCG de 21 de setembro
de 1979. No parecer da relatoria emitido no Congresso dos
Deputados'°t, aceitou-se a emenda 98 ("estrutural") daBan-
cada Comunista, pela qual o projeto inicial se dividia em
quatro projetos de lei diferentes, "dada a sua
heterogeneidade": Lei de Segurança Popular e Competênci-
as do Governo; Lei Orgânica dos Estados de Emergência,
Exceção e Sítio; Lei Orgânica sobre os casos previstos no
art. 55.2 da Constituição; e Lei Orgânica de Forças e Cor-
pos de Segurança. A proposta foi aceita pela Comissão Cons-
titucional do Congresso dos Deputados '°.

c) Proposição de um novo texto. Foi dito, anterior-
mente, que a elaboração dos pareceres pressupunha, em
certas ocasiões, textos alternativos. Isso ficou bastante evi-
dente quando se pediu a uma relatoria que emitisse parecer
sobre dois textos distintos, referentes à mesma matéria, tal
como ocorreu com o Projeto de Lei de Urgência dos Mon-
tes Vicinais em Mão Comum e a Proposição de Lei dos
Montes Vicinais em Mão Comum"'. A relatoria no Con-
gresso dos Deputados entendeu o seguinte: "3. Havendo
desaparecido as razões que motivaram a apresentação de
dois textos, é aconselhável que tanto a matéria da proposi-
ção, quanto a do projeto, sejam tratadas em uma só lei, o
que representaria para a Comissão um trabalho de grande
complexidade se a relatoria não propusesse um novo texto,
acoplando os dois submetidos a seu parecer, harmonizando
a terminologia, etc. 4. Portanto, junto a este parecer segue
um anexo no qual constam, repartidos em três colunas e
seguindo a ordem da proposição, os artigos desta, os equi-
valentes do projeto e as emendas que a relatoria, com base
no art. 96.6 do Regimento do Congresso, se propõe a apre-
sentar com o objetivo de refundir e aperfeiçoar ambos os

d) Modificações do texto inicial. Neste sentido, as
atuações das relatorias não encontraram limite algum, já
que as alterações afetaram praticamente todos os aspectos:

- Supressão do Preâmbulo: "v. g", do Real Decre-
to-lei 911981, de 5 de junho, sobre Medidas para a
Reconversão Industrial (que tramitou como projeto de lei)"'.
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- Rejeição de emendas: é um dos aspectos mais ge-
neralizados, portanto, toma-se supérfluo assinalar exemplos
concretos, que, além do mais, podem ser extraídos da mai-
oria dos pareceres analisados.

- Introdução de parágrafos novos: "v. g"., no pare-
cer da relatoria no Senado a respeito da reforma da LO 61
1980, de 1° de julho, que dispõe sobre os critérios básicos
da Defesa Nacional e Organização Militar, propôs-se, por
unanimidade, a adição, no artigo 9° do projeto, de um pa-
rágrafo referente ao assessoramento a Sua Majestade, o
Rei, e ao Presidente do Governo pela Junta de Defesa Na-
cional"'.

- Síntese de emendas: "v. g"., no parecer da relatoria,
no Senado, sobre o projeto de lei de criação do Parque
Nacional de Garajonay (ilha da Gemera) diz-se que "a
relatoria se pronuncia, por unanimidade, pela inclusão, no
texto do projeto, de uma síntese das duas emendas apre-
sentadas (a Emenda n°3, da Bancada Socialista, e a Emen-
da n° 12, do senhor Beucomo Mendoza); os critérios que
inspiraram a relatoria a pronunciar-se unanimemente por
esta solução foram a necessidade de ressaltar os imperati-
vos da conservação do Parque por seu excepcional interes-
se científico e a conveniência de preservar os costumes e
atividades que tradicionalmente vêm se desenvolvendo dentro
do perímetro do Parque"

- Alterações de redação: "v. g", no parecer da
relatoria no Congresso dos Deputados sobre o Projeto de Lei
Orgânica do Poder Judiciário, resolveu-se, por acordo, supri-
mir a palavra "decisória" na primeira frase do art. 31 115

- Mudança de filosofia dos textos submetidos a seu
exame: "v. g"., no parecer da relatoria no Congresso dos
Deputados sobre o Projeto de Regimento, diz-se que se
considera conveniente, "depois de se ter examinado o Pro-
jeto de Regimento e as emendas apresentadas, mudar em
parte a filosofia que inspira tanto a um como a outras, com
o objetivo de tomar mais ágil e eficaz o funcionamento da
Câmara""'.

113B0CG, Senado, II
L, série II: Textos
legislativos, n. 78(d),
20 de dezembro de
1983.

"BOCG, Senado ! 1
L, série II: Projetos e
proposições de lei
remitidos pelo Con-
gresso dos Deputa-
dos, n. 15(c), 21 de
fevereirode 1982.
115BocG, CD, II
série A: Projetos de
lei n. 118-11,23 de
fevereiro de 1985.
116B00O 3 CD, 1
série H: Outros tex-
tos normativos, n. 33-
1 1, 13 de abril de
1981.
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X - CONSIDERAÇÃO FINAL
A pergunta que surge em conseqüência do que foi

falado anteriormente é imediata: tem sentido manter o status
atual das relatorias? Aliás, a questão poderia ser proposta
em termos mais radicais: faz sentido a existência das
relatorias? Realmente, não parecem muito oportunas medi-
das extremas de economia no procedimento legislativo que
fizessem desaparecer essas figuras, se não fosse por outros
motivos, pelo menos em razão da reflexão de Montesquieu
citada no início. Quaisquer instrumentos, procedimentos ou
órgãos que impliquem uma melhoria no projeto ou proposi-
ção de lei devem ser levados em conta. Admitida a utilidade
in abstracto de um trâmite, parece lógico pensar na neces-
sidade de uma rediscussão da figura em questão, voltando
ao que constitui sua essência: a análise das proposições como
um primeiro filtro de cunho técnico-jurídico. Contudo, se
se chega a esse extremo, é fácil propor a dúvida, mais que
lógica, sobre a possibilidade de se fazer isso. Num plano
teórico, puramente especulativo, dever-se-ia apostarem uma
resposta afirmativa, harmonizando-se com o espírito que
animou as bancadas parlamentares ao aprovar os Regimen-
tos das Câmaras.

A realidade aponta em outra direção. É difícil pensar
que as bancadas parlamentares, os partidos políticos, em
suma, vão-se furtar à tentação de se apropriarem do sentido
profundo do texto durante o conjunto do iter legislativo,
tendo em vista que o parecer das relatorias e o texto alterna-
tivo que, na prática, costumam apresentar condicionam em
grande parte a filosofia da tramitação subseqüente. E, pois,
uma ótima ocasião para todos deixarem sua marca. Se per-
sistirem nesse empenho, dificilmente se poderá prever uma
mudança de ótica na compreensão do que devam ser as
relatorias. Estas significarão uma tentativa falida de introdu-
zir um elemento imparcial na elaboração das leis, com o
único objetivo de melhorar seu conteúdo, em prol do equilí-
brio geral do ordenamento jurídico. A solução seria atribuir
esse trabalho aos técnicos das Câmaras, encomendando-
lhes uma análise isenta dos distintos elementos que com-
põem a proposição legislativa, estudando-os à luz do Direito
e informando a posteriori o conjunto da comissão sobre os
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aspectos puramente jurídicos desses elementos, tendo em
vista os fins almejados pela proposição e o ordenamento
jurídico em seu conjunto. Isso significaria privar os partidos
de uma participação ativa num momento essencial da vida
da lei, sua tramitação parlamentar, e isso, ainda que desejá-
vel, é quase ilusório. Nas mãos dos partidos está, portanto,
a possibilidade de mudar o destino das relatorias, ainda que
pareça razoável pensar que uma esperança sem limites pode
tomar-se infundada.

(Tradução de Mirian de Souza Silva/ Revisão da
tradução Anderson Fortes)
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