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RESUMO 

Essa pesquisa visa compreender e explicar como o Congresso Nacional estabeleceu o controle 

legislativo sobre a política ambiental brasileira entre 2014 e 2020. Nota-se que a Constituição 

Federal de 1988 proporcionou um fortalecimento do poder Executivo ao mesmo tempo em que 

fortaleceu as prerrogativas para o poder Legislativo exercer o controle. Desde então, os 

contextos das relações entre ambos suscitam debates acerca da delegação e abdicação de 

poderes legislativos e do possível esquecimento ou negligência da função de fiscalização e 

controle, em especial na pasta do meio ambiente. Nesse sentido, o projeto visa analisar e 

explicar a atuação dos parlamentares no estabelecimento do controle legislativo e da 

accountability horizontal considerando as conjunturas políticas e institucionais apresentadas no 

período analisado. Para isso, dispõe de uma coleta de dados acerca de determinados 

instrumentos de controle na pauta ambiental e da sua separação por ano e Casa Legislativa. 

Com a combinação dos métodos quantitativos e qualitativos empregados, o projeto busca 

responder as perguntas orientadoras e explicar o uso desses instrumentos, as variações no 

controle legislativo, a preferência dos parlamentares por estratégias de atuação (fire-alarm e 

police-patrol), entre outros fatores. De forma geral, o intuito é explicar como os parlamentares 

executaram essa função legislativa na pauta ambientalista à luz das teorias políticas, da 

literatura e das informações utilizadas na pesquisa. 

 

Palavras-chave: Controle Legislativo; Política Ambiental; Congresso Nacional; Alarmes de 

Incêndio; Patrulhas Policiais.  
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ABSTRACT 

This research aims to understand and explain how the National Congress established the 

congressional oversight over Brazilian environmental policy between 2014 and 2020. It is noted 

that the 1988 Federal Constitution provided a strengthening of the Executive’s power at the 

same time that it strengthened the prerogatives for the Legislative to exercise control. Since 

then, the contexts of the relations between both have raised debates about the delegation and 

abdication of legislative powers and the possible neglect or oblivion of the function of 

inspection and control, especially in the environment agenda. In this sense, the project aims to 

analyze and explain the actions of parliamentarians in the establishment of congressional 

oversight and horizontal accountability considering the political and institutional conjunctures 

presented in the analyzed period. To this end, the study makes use of data collection about 

certain control instruments in the environmental agenda and their separation by year and 

Legislative House. By combining quantitative and qualitative methods, the project seeks to 

answer the guiding questions and explain the use of these instruments, the variations in 

legislative control, the preference of legislators for action strategies (fire-alarm and police-

patrol), among other factors. In general, the intention is to explain how parliamentarians have 

executed this legislative function on the environmentalist agenda in light of political theories, 

the literature and the information used in the research. 

 

Keywords: Congressional Oversight; Environmental Policy; Congress; Fire-Alarms; Police 

Patrols.   
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

A Constituição Federal de 1988 e suas prerrogativas motivam uma extensa análise 

acerca das relações entre os poderes Legislativo e Executivo. O controle legislativo figura como 

um dos protagonistas das discussões que permeiam o equilíbrio entre as esferas. Nesse sentido, 

muito se discute se as prerrogativas e recursos do Executivo estariam adentrando os limites do 

Parlamento e demonstrando uma possível passividade e inação por parte dos parlamentares.  

Pessanha (2009, p.244) defende que a Carta fortaleceu excessivamente o Poder 

Executivo no processo legislativo. Nota-se que esse protagonismo foi concebido a partir das 

prerrogativas constitucionais que possibilitaram abandonar um papel reativo em prol da 

proatividade nas iniciativas de leis. Ainda, o autor (ibid, p.256) ressalta que governos com 

tendências autoritárias exercem ainda maior influência nas instituições que são responsáveis 

pelo seu controle. 

Alguns autores argumentam que os poderes hipertrofiados do presidente teriam 

ocasionado a ausência de controles. Seus recursos, expertise, poder de agenda e influência no 

processo legislativo diminuiriam as chances da plena execução da fiscalização e controle por 

parte dos legisladores (LEMOS, 2007, p.41). Por outro lado, a autora (ibid, p.42) sustenta que 

essa dinâmica de transferência de poderes legiferantes ao Executivo tornaria o Congresso ainda 

mais responsável pelo controle das atividades e das decisões do governo. 

Nos estudos referentes ao Parlamento brasileiro, é notável um grande enfoque no 

processo legiferante em detrimento do controle legislativo e seus mecanismos. De acordo com 

Pessanha (2009, p.245), a produção de leis é a atividade mais visível aos atores, mas não mais 

ou menos importante que a fiscalização e controle. Assim, o autor (ibid) considera que essa 

função é comumente negligenciada pelos legisladores e esquecida por parte da opinião pública. 

Em continuidade com os debates, alguns estudiosos consideram que o Congresso tenha 

perdido o controle sobre o Executivo após o crescimento desmedido de suas áreas de domínio. 

Ainda, os parlamentares estariam fazendo pouco ou nada para contornar esse aspecto, tornando 

essa responsabilidade negligenciada e permeada pela passividade (MCCUBBINS & 

SCHWARTZ, 1984, p.165). Entretanto, os autores (ibid) sustentam que essa negligência é um 

fato amplamente relatado, às vezes explicado, mas quase nunca questionado de forma séria. 
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Nesta pesquisa, a preocupação central é a análise do controle legislativo perante as 

atividades e decisões do Executivo na pauta ambiental. As problemáticas ambientais dos 

últimos anos trazem consigo os questionamentos acerca da atuação dos ambientalistas e das 

comissões do meio ambiente no Congresso Nacional. Nesse sentido, surgem questões sobre um 

possível enfraquecimento ou passividade desses parlamentares perante um Executivo orientado 

por políticas antiecologistas e fortalecido reciprocamente pela bancada ruralista. 

O Observatório do Clima (2021, p.30) aponta que as orientações do governo de Jair 

Bolsonaro fundamentaram e aprofundaram a eliminação de regulamentações e a abdicação da 

gestão ambiental. Nota-se que o enfoque é retroagir na governança e em todos os avanços 

ambientais institucionalizados pela Constituição de 1988. A entidade chama atenção para o fato 

de que, além disso, o governo também se recusa a fazer política pública e estabelece caminhos 

de desgovernança e desproteção do meio ambiente. 

Araújo (2020, p.17;19) complementa que o governo tem atuado na 

desinstitucionalização da governança política ambiental por atos infralegais e nos cortes de 

recursos orçamentários. Nesse sentido, considera que essas decisões são formas ideológicas e 

deliberadas de inação e desmonte das proteções ambientais brasileiras. Consequentemente, há 

o aumento das relações conflituosas entre o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e os 

parlamentares ambientalistas (ARAÚJO, 2020, p.10). 

Esses espectros caracterizam a radicalização do antiecologismo que adentrou as 

estruturas do Executivo brasileiro. Em consequência dos regressos pontuados anteriormente, 

Layrargues (informação verbal)1 argumenta que o Brasil iniciou um intenso processo de 

retração do ambientalismo que atua na retirada da dimensão ambiental do desenvolvimento. 

Ainda, ressalta que as forças sociopolíticas do antiecologismo representam a dominação 

agressiva do interesse econômico perante o meio ambiente e a sustentabilidade. 

Então, alguns autores questionam a atuação dos parlamentares ambientalistas e sua 

possível inefetividade e enfraquecimento. Araújo (2020, p.5) analisa que não se pode 

desconsiderar a força e agressividade dos regressos promovidos pelo governo, assim como 

subestimar a força dos ambientalistas no Congresso. Embora com poderes atualmente 

limitados, não permitiram alterações nas políticas de proteção ambiental e, apesar das mudanças 

 
1 Fala do Prof. Philippe Layrargues na disciplina Sociologia do Ambientalismo, UnB, em 10 maio 2021. 
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administrativas na estrutura do MMA e o esvaziamento de seus poderes, Araújo (2020, p.17;18) 

defende que tais legisladores impediram um cenário pior. 

Importa dizer que esse trabalho considera a premissa de que a negligência das 

responsabilidades de fiscalização e controle dos legisladores requer uma análise séria e 

minuciosa. Então, se torna necessário explicar a natureza das relações entre o Executivo e o 

Legislativo por meio dos instrumentos de controle e seu uso ao longo dos anos. Em suma, os 

caminhos traçados pelas problemáticas políticas e ambientais citadas levam a uma pergunta 

orientadora: Como o Congresso Nacional estabeleceu o controle legislativo sobre a política 

ambiental brasileira entre 2014-2020?  

 

1.2 OBJETIVOS  

Este trabalho visa analisar de forma exploratória, descritiva e explicativa o controle 

legislativo realizado pelos parlamentares sobre a política ambiental brasileira dos últimos anos. 

A intenção é compreender a atuação dos legisladores perante as políticas e orientações 

ambientais advindas do poder Executivo, assim como a sua relação. Dessa forma, é possível 

identificar, analisar e explicar a atividade do controle durante governos com distintos e 

conflitantes interesses nesse campo temático. 

Nesse contexto, interessa analisar as premissas de que a função do controle seria um 

aspecto negligenciado ou esquecido pelos seus responsáveis. Então, o trabalho procura 

investigar se há legitimidade em tal argumentação ou se os legisladores apenas possuem 

preferências de atuação distintas do que se entende por controle legislativo. Por meio das teorias 

políticas de McCubbins & Schwartz (1984) e Halchin & Kaiser (2012), o intuito é analisar quais 

seriam os meios escolhidos pelos parlamentares para executar essa função, se feito por alarmes 

de incêndio (fire-alarm) ou patrulhas (police patrol). 

Os objetivos gerais dessa pesquisa também passam por estabelecer uma literatura que 

possa abranger funções que não são os focos prioritários da ciência política, como o controle 

legislativo. Igualmente, procura-se adentrar conteúdos referentes ao Senado Federal, visto que 

o acesso aos seus dados não é tão simples e afasta muitos estudiosos perante suas 

peculiaridades. Ainda, o trabalho visa acessar a relação entre a política e o meio ambiente no 

Brasil, aspecto que ainda não possui tantos autores e pesquisadores da Ciência Política 

debruçados em seu estudo. 



14 
 

Considerando os aspectos gerais citados, a pesquisa apresenta os seguintes objetivos 

específicos: 

• Explorar, descrever e explicar o controle legislativo sobre a política ambiental 

brasileira, assim como a atuação dos parlamentares ambientalistas; 

• Analisar e explicar de forma qualitativa e quantitativa a variação no uso dos 

instrumentos de controle durante os últimos anos, além de identificar as 

variáveis que a influenciaram;  

• Estabelecer e explicar a relação entre os instrumentos e a teoria de McCubbins 

& Schwartz (1984) sobre alarmes de incêndio (fire-alarm) e patrulhas (police-

patrol); 

• Identificar a influência das orientações políticas do Executivo na atuação do 

controle legislativo na pauta ambiental. 

 

1.3 METODOLOGIA  

Essa pesquisa apresenta uma combinação de duas formas de análise de maneira 

complementar em seu desenvolvimento. O aspecto quantitativo realizado é fundamental para a 

análise acerca do uso dos instrumentos de controle legislativo na pauta ambiental. Por sua vez, 

o âmbito qualitativo torna possível desenvolver o conhecimento a partir desses dados, além de 

trazer uma visão mais teórica, prática e ampla na sua compreensão. 

A pesquisa delimita seu espaço para o período entre o ano de 2014 e 2020. Essa escolha 

se justifica pela possibilidade de fazer uma análise comparada entre governos e legislaturas com 

diferentes ideologias e interesses nessa temática. Dessa forma, torna-se possível explicar o 

controle legislativo e as variações no uso dos instrumentos levando em consideração o contexto 

político e ambiental do país. 

 Inicialmente, a análise qualitativa se faz por meio das obras e pesquisas bibliográficas 

de autores que estabeleceram as bases desse trabalho. O referencial político é construído a partir 

das análises de Araújo (2020), Lemos (2007), Monteiro (2018), O’Donnell (1998) e Pessanha 

(2009) nos aspectos do controle legislativo. Por sua vez, os conteúdos referentes a pergunta 

orientadora da pesquisa são originais de McCubbins & Schwarts (1984) e Halchin & Kaiser 

(2012). 
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 No campo temático ambiental, o conteúdo é extraído e analisado a partir das obras de 

Araújo (2020), Capelari (2020), Layrargues (2021) e Moura (2016). Então, é feita uma seleção 

e delimitação de conteúdo para que a pesquisa possa ser mais objetiva e direta ao fato estudado. 

Ainda, as concepções sobre mudanças institucionais são utilizadas a partir de Mahoney & 

Taylor (2010 apud VIEIRA, 2012). 

 Nota-se que as bases qualitativas do trabalho foram construídas e apoiadas 

majoritariamente nas obras de Lemos (2007) e Araújo (2020). Além das obras escritas da 

segunda autora, foram extraídas inúmeras informações verbais a partir de suas falas na 

disciplina de Legislação e Processo Político, ministrada na Universidade de Brasília no segundo 

semestre de 2020. Dessa forma, a parte qualitativa é feita por fontes bibliográficas escritas e 

por análises desenvolvidas a partir da professora e orientadora desta pesquisa. 

 Na execução da análise quantitativa, foram selecionados sete instrumentos de controle 

legislativo: audiências públicas, comissões externas, comissões parlamentares de inquérito, 

convocação de autoridades, requerimentos de informação, projetos de decreto legislativo e 

propostas de fiscalização e controle. Por ser uma amostra vasta de dispositivos, não é prioritário 

a descrição aprofundada de cada um. Sendo assim, procura-se abordar sua natureza, suas 

características e especificidades, sua variação numérica e outros fatores que foram 

fundamentais para a análise. 

A coleta de dados foi concebida a partir de diferentes fontes e documentos oficiais da 

Câmara e do Senado. Para uma melhor precisão, os resultados foram divididos considerando o 

ano e a Casa onde foram originados. De forma geral, as buscas são centradas na Comissão de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) da Câmara dos Deputados e na 

Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado. 

 Na Câmara, a pesquisa foi feita por meio de seu portal eletrônico, o qual disponibiliza 

abertamente ao público diferentes documentos. Foram coletadas informações e dados 

provenientes dos relatórios anuais da CMADS, das buscas avançadas separadas por 

instrumento, dos dados abertos dispostos e dos descritivos de reuniões. Além disso, para CPI e 

Comissões Externas, a busca foi feita a partir dos relatórios finais das comissões, de seus 

arquivos e portais eletrônicos do site.  

 Especificamente no Senado, os dados foram fornecidos por solicitações à sua ouvidoria 

e pelos Relatórios da Presidência. Assim como na Câmara baixa, sua análise contém elementos 

oriundos dos dados abertos do Senado, das buscas avançadas separadas por instrumentos e dos 
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descritivos das reuniões. Ainda, as informações sobre CPIs e Comissões Externas foram obtidas 

a partir de seus arquivos, dos relatórios finais e das matérias realizadas pela Agência Senado. 

 

1.4 ESTRUTURA  

Cinco capítulos compõe a estrutura desta pesquisa. O capítulo 1 apresenta a introdução 

do trabalho, a pergunta de pesquisa, os objetivos, a metodologia e a estrutura em questão. No 

capítulo 2, consta o referencial teórico político necessário ao desenvolvimento desse estudo, 

sendo o espaço destinado para as teorias dos autores que fundamentaram a pesquisa. 

Por sua vez, o capítulo 3 exibe o referencial teórico ambiental, que constrói uma análise 

sobre a trajetória da política ambiental brasileira, o antiecologismo, as orientações ideológicas 

governamentais e suas recentes consequências dos últimos anos. No capítulo 4, há a análise 

qualitativa dos instrumentos de controle legislativo perante a apresentação quantitativa dos 

dados colhidos. Por fim, o capítulo 5 apresenta os resultados, as conclusões desenvolvidas e as 

reflexões acerca desta pesquisa, além dos espaços para discussões que se abrem. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO POLÍTICO 

2.1 O CONTROLE LEGISLATIVO NO BRASIL 

 A fiscalização e controle se constituem como uma das principais atribuições da esfera 

legislativa brasileira. A execução deste controle, usualmente chamado de controle ou 

accountability horizontal, visa a impedir ou limitar o uso ilegítimo ou arbitrário do poder por 

meio da fiscalização dos atos do governo (LEMOS, 2007, p.38). Determinadas prerrogativas 

constitucionais e regimentais estabelecem e detalham os poderes para que o corpo legislativo 

possa atuar de forma intraestatal a contrabalancear as ações do Executivo, além de buscar a 

harmonia e o controle entre as esferas do Estado brasileiro.  

 Conforme a Constituição Federal de 1988 (Art.49, inciso V), o Congresso Nacional 

detém a competência exclusiva de sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem 

do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Além disso, deverá fiscalizar e 

controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os 

da administração indireta (Art.49, inciso X). Adjacente às prerrogativas constitucionais, o 

controle legislativo está previsto nos Regimentos Internos da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal nos artigos 24 e 90, respectivamente, os quais dispõem que as Comissões das 

duas Casas são responsáveis pela fiscalização e controle das ações do Executivo. 

Desde as mudanças constitucionais apresentadas em 1988, a relação entre os poderes 

tem apresentado aspectos políticos que merecem ser pontuados. De acordo com Araújo e Silva 

(2012, p.59), a Constituição Federal representou um processo de fortalecimento dos poderes do 

Executivo na produção legiferante e no estabelecimento de sua agenda. De forma empírica, 

Lowenberg e Patterson (1979 apud LEMOS, p.40) demonstraram que na maioria dos 

legislativos predominam altas taxas de sucesso entre o número de apresentação e a aprovação 

de propostas vindas do Executivo.  

Nas concepções de Pessanha (2009, p.243, 244), o Executivo abandonou um papel 

reativo pela proatividade e protagonismo no processo de elaboração de leis. Sendo assim, 

apresentou um significativo aumento no número de iniciativas de sua competência privativa até 

mesmo em democracias mais consolidadas, como Estados Unidos, França e Inglaterra. Essa 

dinâmica traz consigo os debates acerca dos fenômenos da apropriação, delegação e abdicação 

de poderes por parte do Executivo. 
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Nesse contexto, pode-se inferir que a crescente hipertrofia do Poder Executivo requer a 

devida fiscalização institucional com o intuito de prevenir e impedir que o uso de tais poderes 

seja feito de forma inadequada. De acordo com Weber (1993 apud LEMOS, 2007, p.40; 41), a 

delegação de poderes legiferantes ao Executivo transformaria o Legislativo no “locus por 

excelência do controle das atividades do governo e das decisões orçamentárias”.  

Lemos (2007, p. 40) argumenta que, embora alguns prefiram a atuação por meio do 

Poder Judiciário, o Legislativo teria maiores incentivos e legitimidade para exercer controle. 

Sua afirmação se baseia inicialmente nas prerrogativas constitucionais e na subordinação dos 

parlamentares ao controle por meio da accountability vertical, que será descrita mais adiante. 

Ademais, a composição deste poder é mais inclusiva e plural, visto os princípios de 

representatividade, além de possuir decisões mais transparentes e menos insuladas (CAREY, 

2003, apud LEMOS, 2007, p.40).  

Concomitante a tais fatores, a existência de insiders’ wisdom se constitui como uma das 

vantagens da esfera legislativa na execução do controle. Além de terem maiores condições de 

desenvolver conhecimentos internos sobre o Estado, os parlamentares podem ter vastas 

experiências em mandatos e acesso a informações privilegiadas. Dessa forma, estes aspectos 

dão ao Legislativo brasileiro possibilidades de realizar a devida fiscalização e controle do 

Executivo desde a origem de suas atividades (Ibidem). 

Nesse sentido, Lemos (2007, p.51) considera que o controle legislativo brasileiro é 

realizado partindo de três fatores principais: modelo legal, estrutura de incentivos e alcance. 

Inicialmente, o primeiro aspecto se refere as prerrogativas constitucionais aqui citadas. A 

Constituição de 1988 estabeleceu marcos legais para que os congressistas pudessem ter a 

legitimidade da atuação visando a fiscalização e controle dos atos do Executivo. 

 Em segundo, se encontram os fatores relacionados aos incentivos que os parlamentares 

possuem para se engajar nessa atividade. Assim, seguindo as premissas de McCubbins e 

Schwartz (1984), é vista uma relação com os benefícios eleitorais, possíveis apoiadores, custos 

de oportunidade e tempo por parte desses atores políticos. Esses fatores, além das possibilidades 

de atuação ex ante ou ex post, se encaixam como motivações para que o corpo legislativo exerça 

sua função de controle. 

Por último, o fator alcance concebe que os legisladores trabalham focados nas atividades 

do governo, em detrimento de seus processos. Esse aspecto explicita que o legislativo não 

possui as prerrogativas constitucionais necessárias para atuar na estrutura do Executivo, seus 
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órgãos, agências e cargos, ou no planejamento das atividades governamentais e alocações 

orçamentárias. Dessa forma, não há a ênfase em como o governo estaria trabalhando, mas em 

aspectos específicos, pontuais e de curto prazo. 

 Na impossibilidade de atuação nos processos do governo, a autora (2007, p.52) aponta 

que as possibilidades de controle do legislativo perante o Executivo são restritas. Embora com 

essas restrições, a atuação dos legisladores tem sido ativa naquilo que possuem as prerrogativas 

necessárias. Nesse contexto, alguns autores consideram que o Brasil passa pela ausência de 

accountability intrínseca na negligência do papel fiscalizador por parte do Legislativo. 

De acordo com Halchin e Kaiser (2012, p. 2, 3), o controle legislativo pode ser entendido 

como um mecanismo para alcançar diversos objetivos e propósitos. Entre os principais, é 

necessário ressaltar que seria uma forma de detectar e prevenir a má administração pública, 

desperdícios econômicos, abusos de poder, comportamentos arbitrários e conduta ilegal e 

inconstitucional. O intuito é que a atuação do Executivo possa se aproximar ao máximo do que 

seria o interesse público e legislativo. Dessa forma, o controle permite que os parlamentares 

avaliem se, além dos objetivos e preferências do Congresso, as necessidades e interesses da 

sociedade estão sendo adequadamente atendidos pelas ações do Executivo, adotando medidas 

preventivas, de acompanhamento ou remediativas. 

Além dos instrumentos formais, Lemos (2007, p.46) pontua que o Congresso Nacional 

possui o Tribunal de Contas da União (TCU) como seu principal auxiliar na execução do 

controle externo – fiscal, financeiro e contábil. Sua atuação se estende desde auditorias, 

prestações de contas, investigações, informações, redução de assimetrias informacionais, até 

análises e avaliações de políticas públicas. O objetivo é que sejam superadas as possíveis 

ineficácias e inexperiências do corpo Legislativo na fiscalização dos gastos da administração 

pública. Dessa forma, é necessário que tal instituição possua independência política, financeira 

e orçamentária, prerrogativas constitucionais e legais, autonomia de atuação, funcionários 

especializados, acesso irrestrito a informações e relatórios, entre outros (EUROSAI, 1998 apud 

PESSANHA, 2009, p.247). 

 A execução do controle horizontal, nesse sentido, pode ser implementada ex ante ou ex 

post, o que significa dizer que os agentes podem atuar antes, durante e depois da formulação ou 

implementação de determinado programa (OGUL; ROCKMANN, 1990 apud LEMOS, 2007, 

p.38). Sendo assim, Lemos (2007, p.51) considera que em sistemas onde a participação do 

legislativo pode ser feita ex ante essa esfera tem maiores possibilidades de controlar o Executivo 
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desde a origem de seus processos decisórios na elaboração de políticas. Por outro lado, em 

legislativos menos participativos, seja por cooptação, neutralização, delegação ou hipertrofia 

do Executivo, o controle será feito ex post¸ após a implementação de tais políticas públicas.  

No caso brasileiro, os parlamentares possuem diferentes ferramentas regimentais para 

realizar tal fiscalização e controle, como audiências públicas, convocação de autoridades, 

comissões externas, comissões parlamentares de inquérito, processos de nomeação e 

confirmação de autoridades, projeto de decreto legislativo, proposta de fiscalização e controle, 

requerimentos de informação, dentre outros (LLANOS e MUSTAPI, 2005; ABERBACH, 

1990; SARTORI, 1987, apud LEMOS, 2007, p.39). 

2.1.1 Instrumentos de Controle Legislativo 

 Entre as ferramentas de controle previstas na Constituição Federal, o artigo 58 

estabelece a realização de audiências públicas pelas comissões do Congresso e suas casas. 

Conforme Lemos (2007, p.49), as audiências podem ser feitas a partir de solicitação da 

sociedade e servem para instruir matéria, tratar de assunto de interesse público relevante e 

solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Com a análise dos dados apresentados 

pela autora, é notável o crescente uso dessa atividade desde a redemocratização. 

 Ainda de acordo com a autora (2007, p.47), os requerimentos de informação se 

constituem como outra ferramenta que apresenta um significativo aumento de seu uso desde 

1988.  Se caracteriza por ser uma atividade simples e de baixo custo aos parlamentares, além 

de ser utilizada com diferentes finalidades: desde abordar temas sensíveis até receber benefícios 

com possíveis apoiadores, entre outros. Embora seja simples, as consequências para sua não 

resposta em 30 dias se definem em crime de responsabilidade.  

 Em continuidade com os instrumentos de controle que visam obter informações, o artigo 

50 da Constituição prevê a convocação de Ministros para prestação de esclarecimentos. 

Conforme a autora (2007, p.48), seu uso é feito com maior parcimônia pelos parlamentares, 

visto que sua dinâmica é um pouco mais sensível que as demais. Da mesma forma que não 

responder requerimentos de informação se constitui como crime de responsabilidade, o não 

comparecimento sem a devida justificativa crível também o faz. 

 Sendo o instrumento mais conhecido, as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) 

estão previstas pelo artigo 58 da Constituição. Conforme Araújo (informação verbal)2, podem 

 
2 Fala da profª Suely Araújo na disciplina de Legislação e Processo Político, UnB, em 12 nov. 2021. 
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ser criadas pelas duas Casas e precisam de requerimento de um terço de seus membros com o 

objetivo de investigar determinado fato com prazo estabelecido. Durante suas atividades, 

possuem poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, se caracterizam como a 

forma de controle mais forte e enviam seus resultados ao Ministério Público para a continuidade 

do processo.  

 Por sua vez, as Propostas de Fiscalização e Controle estão previstas nos Regimentos 

Internos e objetivam apurar irregularidades na administração pública. De acordo com Araújo 

(ibid), precisam de objetos definidos e seus resultados se encaminham para a Advocacia Geral 

da União ou ao Ministério Público no intuito da adoção das medidas necessárias. Entretanto, a 

diferença para as CPIs é que não possuem tantos poderes investigativos, além de não terem a 

mesma atenção político-midiática e não poderem ir muito além de pedir informações ao 

Executivo.  

 Os projetos de Decreto Legislativo são ferramentas de controle que permitem a 

regulação de matérias de competência exclusiva sem a sanção do Presidente da República.  

Dessa forma, a partir das matérias exclusivas do Congresso previstas nos artigos 49 e 62 da 

Constituição, os Decretos Legislativos se caracterizam como um processo interno que possui 

força de lei ordinária. Para sua aprovação, é necessário maioria simples de votos e maioria 

absoluta de quórum, além da devida deliberação tanto na Câmara quanto no Senado.  

 Por último, as Comissões Externas fazem parte do escopo de comissões temporárias das 

Casas do Congresso Nacional e podem funcionar com objetivos de fiscalização e controle. 

Previstas nos regimentos internos da Câmara e do Senado, servem para representá-los em 

trabalhos externos com a finalidade de acompanhar fatos e assuntos previamente determinados. 

Sendo assim, podem atuar de forma fiscalizadora e visando o controle legislativo sobre 

diferentes áreas temáticas. 
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2.2 ACCOUNTABILITY  

 Nos estudos de controle legislativo, é imprescindível a análise do conceito de 

accountability para que se entenda o contexto de sua aplicação. Este termo, relativamente novo 

no glossário político, tem admito diferentes significados como mecanismo de controle, 

transparência, prestação de contas, fiscalização, entre outros. Nesse sentido, autores como 

Lemos, O’Donnell, Schedler, Peruzotti e Smulovitz dissecam suas características e pontuam 

aspectos que refletem a necessidade de seu estabelecimento. 

 Entre esses pontos, ressalta-se a preocupação com a devida separação entre os poderes, 

como proposto por Montesquieu em O Espírito das Leis (1748). Os limites entre as esferas 

políticas são vistos como ferramentas primordiais para o bom funcionamento do controle. 

Sendo assim, essa delimitação contribui com a inserção de checks and balances para que as três 

instituições possam se fiscalizar e balancear seus poderes. Caso esses pontos não sejam 

devidamente satisfeitos, a preocupação dos autores reside na possibilidade da existência de más 

governanças, maus gestores e, consequentemente, má administração pública. 

 Na percepção dos clássicos, as democracias requerem cada vez mais transparência e 

controle para evitar disfunções. A partir desse entendimento, se constrói a ideia da divisão dos 

processos de accountability para que seja possível aumentar a efetividade de sua implantação. 

Inicialmente, é necessário o devido monitoramento e supervisão das instancias políticas com o 

intuito preventivo da fiscalização. A segunda parte se refere a investigação de sinais que possam 

representar anomalias de qualquer grau em determinada esfera. Por fim, requerem-se as devidas 

punições e sanções para os agentes sinalizados como autores de disfunções na gestão pública 

(informação verbal)3. 

O’Donnell (1998) e Lemos (2007) concordam que o estabelecimento de uma boa 

governança e democracia perpassa pela existência de bons níveis de transparência, participação 

e atuações de controle. Nesse sentido, os autores consideram duas principais e complementares 

dimensões de accountability, a vertical e a horizontal. A atuação conjunta de ambos é uma das 

principais formas de aprimoramento da qualidade de uma democracia, visto que combina o 

controle tanto entre os pares, como entre a sociedade e seus representantes.  

 A dinâmica da accountability vertical se estabelece com a ocorrência de eleições livres 

e justas no Estado. O controle aqui exercido segue o princípio da avaliação social da atuação 

 
3 Fala da Profª Graziela Teixeira na disciplina de Governança e Accountability, UnB, em 20 mar. 2019. 
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de seus representantes, sendo possível a premiação por boas atuações e a punição pelas más. 

Na visão de O’Donnell (1998, p.28, 30) e Lemos (2007, p.38), tais fatores seriam formas de 

assegurar a devida experiência democrática no país, visto que os cidadãos podem exercer 

livremente sua participação e liberdade de expressão em eleições regulares e de voto secreto. 

Entretanto, o espaço temporal entre as eleições torna essa forma de accountability 

ineficaz por si só, visto que a lacuna existente entre os momentos eleitorais precisa ser 

preenchida por outros mecanismos de controle. Além da limitação temporal, Lemos (2007, 

p.40) aponta para o fato da complexidade dos Estados modernos e suas redes de agentes tornar 

necessária a fiscalização constante de seus processos e suas decisões. De forma adjacente, as 

instituições brasileiras trazem a impossibilidade de cidadãos exercerem o controle direto 

perante os atos do Executivo, restringindo sua atuação à periodicidade das eleições e sua 

avaliação de desempenho do governo (PRZEWOSKI, STOKES e MANIN, 1999, p. 21 apud 

LEMOS, 2007, p.40). 

 Nesse contexto, torna-se explícita a necessidade da atuação intraestatal como forma 

complementar ao controle eleitoral.  O’Donnell (1998, p.40) sustenta que essa dimensão se 

compõe do controle por parte de agências estatais para com seus pares, as quais possuem as 

prerrogativas legais e os poderes necessários para realizar atividades de fiscalização e controle. 

Dessa forma, podem exercer os três aspectos citados anteriormente: fiscalização preventiva, 

investigação de atos e sanções ou punições contra atitudes delituosas por outras partes 

componentes do Estado. 

 Conforme citado a partir das concepções de Lemos (2007, p.38), a execução do controle 

horizontal pelo Legislativo visa a perspectiva de que as autoridades sejam capazes de impedir 

ou limitar o mau uso do poder por parte dos atos do governo. Sendo assim, é importante que o 

Congresso tenha seu grau de autonomia e prerrogativas preservadas para fiscalizar e delimitar 

os interesses do Poder Executivo. Além do controle, a preservação dessas perspectivas reflete 

nos níveis democráticos e no bom equilíbrio entre os poderes. 

 Em consonância, O’Donnell (1998, p.41) demonstra que a ausência da accountability 

horizontal permite que condutas ilícitas sejam capazes de afetar três esferas fundamentais do 

Estado brasileiro: democracia, liberdade e republicanismo. Ações que atinjam as liberdades 

individuais e de associação, além da legalidade de eleições, irão afetar diretamente as duas 

primeiras esferas, visto que a qualidade da democracia se vincula ao controle horizontal que o 

Estado estabelece (LEMOS, 2007, p.40). Por sua vez, o republicanismo é afetado por atitudes 
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que infrinjam os aspectos referentes à sujeição das autoridades às leis e a suas escolhas por 

interesses públicos perante os privados. 

 A expansão da accountability horizontal tem se demonstrado frequente desde as 

prerrogativas constitucionais estabelecidas em 1988. Lemos (2007, p. 42, 43) defende que a 

existência de tais marcos legais não são suficientes para que o controle aconteça de forma 

rotineira, mas que essa atividade tem se reproduzido continuamente por meio dos instrumentos 

formais do legislativo. Desde então, o número de propostas de controle apresentadas em relação 

ao somatório de propostas legislativas tem aumentado significativamente.  

Os dados apresentados pela autora (2007, p.43) mostram que entre 1988 e 2004 houve 

uma média de 36% referente às propostas de controle do parlamento e as propostas legislativas, 

alcançando em três oportunidades números próximos a 50%. Vale ressaltar que Lemos (2007) 

considerou apenas audiências públicas, requerimentos de informação, proposta de fiscalização 

e controle e convocação de autoridades, deixando de fora Comissões Parlamentares de 

Inquérito, Comissões Externas e Projetos de Decreto Legislativo. Sendo assim, defende que a 

execução do controle é ainda maior do que a apresentada em seu estudo se forem considerados 

outros instrumentos. 

 Entre os motivos apresentados por Lemos (2007, p.43, 44) para justificar esse 

fortalecimento, é importante observar a transição para a democracia como um fator que 

possibilitou a atores políticos a compreensão do funcionamento do Estado, da formulação de 

políticas públicas e das atividades da burocracia. Além das já citadas prerrogativas 

constitucionais de controle, vale notar que a liberdade de associação e de imprensa foram 

incentivos fundamentais para que os parlamentares pudessem se atentar cada vez mais para a 

fiscalização perante a atuação do Executivo. Além disso, a autora chama atenção para a 

influência que a renovação das lideranças e o aumento no número de atores políticos 

organizados e engajados na oposição do governo exerceu. 

 Contudo, muito ainda se questiona sobre o controle ser possivelmente uma função 

esquecida da esfera legislativa. Ogul (1977 apud LEMOS, 2007, p.41) defende que nenhum 

corpo legislativo é capaz de fazer com que todas as ações e atividades do governo sejam 

fiscalizadas e controladas de forma ideal, sendo uma possível debilidade institucional. Por outro 

lado, alguns autores defendem que o problema da ausência de controle reside na concentração, 

abdicação, delegação e no fortalecimento de poderes e de prerrogativas do poder Executivo. 
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Desde então, Lemos (2007, p. 41) demonstra que os debates se voltaram para uma nova 

abordagem do problema ao questionar se havia, de fato, a ausência de controle ou apenas a 

adoção de determinado tipo específico. A autora considera equivocadas tais afirmativas, visto 

que não haveria essa dinâmica pelo cooptação ou neutralização do Legislativo, apenas o fato 

do Executivo ter “o controle sob controle” (O’DONNELL, 1998, p.177 apud LEMOS, 2007, 

p.52). Em concordância, Pessanha (2009, p.256) defende que essa influência do Executivo nas 

instituições que exercem seu controle tem sido reproduzida de forma constante na história 

republicana. Então, ambos defendem que o controle e a accountability existem e funcionam, 

mas reconhecem suas limitações, falhas e lacunas no contexto brasileiro.  

Nesse contexto, Arthur Lupia, Mathew D. McCubbins e Thomas Schwartz (1984) 

aprofundam os questionamentos das afirmativas de que o Congresso tem negligenciado sua 

função fiscalizadora. Na próxima seção, objetiva-se explicar a argumentação teórica dos autores 

perante as defesas de que os legislativos não se encarregam da sua responsabilidade de controle. 

 

2.3 POLICE-PATROL vs. FIRE-ALARMS  

 McCubbins e Schwartz (1984, p.165) estabelecem um modelo de análise que visa 

entender de que forma o Congresso realiza a fiscalização e o controle de ações do Executivo. 

Assim, levam em consideração estratégias de atuação, custos de oportunidade e tempo, 

disponibilidades técnicas e informacionais, e limites cognitivos humanos para compreender as 

decisões de controle tomadas pelos legisladores. Dessa forma, conceituam a existência de duas 

formas de controle legislativo: patrulhas (police-patrol) e alarmes de incêndio (fire-alarms). 

 Inicialmente, os autores (1984, p.166) definem que a atuação por meio de patrulhas 

(Police-Patrol) é feita de forma mais centralizada, ativa e direta. Através de uma fiscalização 

constante, o Congresso se dispõe proativamente a controlar as ações e atividades do Executivo 

para detectar qualquer atividade que possa ser delituosa ou contrária às preferências do 

Legislativo. Entre os mecanismos utilizados para tal execução, os legisladores selecionam uma 

amostra de atividades governamentais e a examinam por meio da análise de documentos, 

estudos técnicos, observações in loco, audiências públicas e convocações de autoridades e 

cidadãos (LEMOS, 2005, p.29).  

 Em contraste, seu estudo (ibid) defende que o controle através de alarmes de incêndio 

(Fire-Alarm) é mais reativo, menos centralizado, ativo e direto do que por meio de patrulhas 
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(Police-Patrols). Sendo assim, o Congresso define um sistema de regras, procedimentos e 

práticas informais que analisam as atividades do governo ao mesmo tempo em que permitem a 

participação de um terceiro agente na execução do controle. Nesse sentido, essa reatividade 

permitiria o acesso a informações e ao processo decisório para os atores interessados, como 

lobistas, comissões e grupos de pressão, além de poder levar ações às cortes judiciais e 

favorecer a ação de grupos de interesse menos organizados. Consequentemente, os custos 

informacionais seriam reduzidos por serem distribuídos entre os participantes desse organismo 

(LEMOS, 2005, p.29).  

 O modelo de McCubbins e Schwartz (1984, p.167) consiste em três pressupostos 

principais: técnico, motivacional e institucional. A premissa técnica se refere à possibilidade de 

o Congresso decidir sobre o uso das duas formas de controle estabelecidas. Em processos 

legiferantes ou de avaliação de desempenho da burocracia, os legisladores têm a prerrogativa 

de escolher entre uma atuação proativa de patrulha e uma reativa de alarme de incêndio. Além 

disso, é possível que combinem processos típicos das duas estratégias para poder exercer o 

controle e evitar ações delituosas ou que os interesses do Legislativo sejam sobrepostos.  

 Sob outra perspectiva, a premissa motivacional se trata dos incentivos que os 

legisladores possuem para exercer o controle. A busca pela maximização de créditos por suas 

atividades perante seus eleitores pode fazer com que se empenhem em determinado controle 

para serem recompensados em momentos eleitorais. Os autores (ibid) defendem que essa 

dimensão requer cuidado na análise, tendo em vista que não entendem os legisladores como 

puros políticos que visam unicamente a reeleição. Assim, os consideram como agentes do 

Estado que devem perseguir a justiça e o interesse público, embora com distintas e variadas 

morais e princípios, mesmo que isso possa representar custos eleitorais a serem arcados. 

 Por fim, a premissa institucional, encontrada nos estudos de Baldwin (1975), Ferejohn 

(1981), Joskow (1974), McCubbins (1982) e Mitnick (1980), se refere ao fato que agências do 

Executivo agem como atores do Congresso principalmente em comissões das quais dependem 

para autorizações e apropriações (McCUBBINS e SCHWARTZ, 1984, p.167). Partindo destes 

três pressupostos, desenvolvem argumentos sobre a análise da escolha, benefícios, custos e 

aplicação de cada uma das duas formas de controle conceituadas anteriormente.  

 A partir de sua análise, o modelo de McCubbins e Schwartz (1984, p.167, 168) elabora 

três considerações principais sobre o controle legislativo. A primeira derivação de seu estudo 

defende que os congressistas possuem determinada preferência por estratégias de alarme de 
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incêndio em detrimento de patrulhas. Seguindo o pressuposto motivacional, o objetivo destes 

atores é a maximização de seus benefícios perante seus potenciais eleitores, o que torna o 

controle por alarmes muito mais eficaz pelas três razões que serão vistas a seguir.  

 Inicialmente, legisladores que se empenham no controle por meio de patrulhas podem 

ter custos de tempo examinando amostras de ações governamentais inofensivas aos interesses 

do legislativo ou de seus potenciais apoiadores. Além disso, podem se ocupar fiscalizando ações 

que atingiriam outros grupos que não compõem seu público de apoio, recebendo pouco ou 

nenhum crédito por parte daqueles que o fazem. Dessa forma, partindo da premissa 

motivacional, os congressistas podem desperdiçar seu tempo e consequentemente contrair 

custos de oportunidade (McCUBBINS e SCHWARTZ, 1984, p.167, 168). 

 Atuando por fire-alarms os legisladores aguardam até o momento em que grupos de 

pressão, lobistas ou possíveis apoiadores soam alarmes a respeito de violações. Além de não 

ocorrer custos de tempo, ainda recebem maiores benefícios e créditos por sua atuação para 

apagar o “incêndio”. Sendo assim, podem se ocupar com atividades que sejam mais produtivas 

para o corpo legislativo ou que representem um controle mais lucrativo perante seus apoiadores. 

A ideia principal é que o uso do tempo pode ser feito de forma mais eficiente por meio de 

atuações de controle pontuais do que o mesmo uso para a vigilância constante (ibid, p.168). 

 Em segundo lugar, a estratégia de patrulhamento dos atos e das atividades 

governamentais se encarrega de uma pequena amostra dentre um universo de ações. 

Consequentemente, os indivíduos engajados no controle podem deixar passar ou não perceber 

violações que atinjam seus potenciais apoiadores, além de não receberem créditos pelo 

atendimento de possíveis reclamações que seriam feitas. Por outro lado, a adoção de medidas 

de alarme de incêndio faz com que tais ações delituosas sejam reportadas pelos atores afetados 

aos legisladores (McCUBBINS e SCHWARTZ, 1984, p.168). 

 Por último, a escolha do controle por alarmes de incêndio pode ser tão custosa quanto 

via patrulhamento. Entretanto, a diferença reside no fato de que boa parte desses custos são 

distribuídos entre atores políticos envolvidos que irão soar o alarme – sejam eles cidadãos, 

grupos de interesse, lobistas, agências administrativas ou tribunais. A distribuição de custos 

torna mais vantajosa a preferência por alarmes, visto que a responsabilidade dos congressistas 

por esses custos seria insuficiente para se traduzir em determinada culpa para eles 

(McCUBBINS e SCHWARTZ, 1984, p.168). 
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 A segunda consequência dos estudos é o argumento de que o Congresso não negligencia 

sua função fiscalizadora. A questão reside no fato de legisladores terem apenas a preferência 

pela estratégia de alarmes de incêndio. Embora seja uma forma de atuação que pode apresentar 

falhas, ela possui certa eficácia e abrangência. Sendo assim, a visão dos autores sustenta que a 

inclinação dos congressistas ao modelo de fire-alarm não torna a fiscalização uma função 

negligenciada ou esquecida, se constituindo apenas como a adoção de uma forma específica de 

controle (McCUBBINS e SCHWARTZ, 1984, p.167).  

 Seguindo essa lógica, os autores (1984, p.170) indicam que as críticas feitas à suposta 

negligência de controle se originam em estudos focados apenas na atuação por meio de 

patrulhas. Partindo da definição de que a legitimidade do controle reside unicamente em 

estratégias de Police-Patrol, as conclusões não abrangem a maior parte das atividades de 

fiscalização dos congressistas. Por outro lado, argumentos que consideram a atuação por meio 

de Fire-Alarms podem alegar que este controle não é efetivo. Entretanto, como analisado 

anteriormente e a seguir, demonstra-se que tal estratégia é, sim, efetiva.  

2.3.1 Eficiência das estratégias 

 Na defesa de que o controle por meio de alarmes de incêndio é mais efetivo que 

patrulhas, McCubbins e Schwartz (1984, p.171) estabelecem duas qualificações prévias. 

Inicialmente, é necessário ressaltar que a existência de um controle efetivo não requer o 

abandono de técnicas de patrulhamento, apenas que as pertencentes aos alarmes provavelmente 

irão predominar durante a execução. Além disso, não se espera que um modelo vá representar 

melhor os interesses públicos do que o outro, mas que as estratégias de fire-alarm podem 

assegurar maior compliance aos interesses e objetivos do legislativo.  Por sua vez, quais seriam 

esses objetivos são os fatores que condicionam se haverá a devida representação dos interesses 

da sociedade ou não. 

 A explicação para alarmes de incêndio se tornarem melhores ferramentas na tentativa 

de assegurar maior complicance aos objetivos do legislativo se divide nos dois motivos 

apresentados por McCubbins e Schwartz (1984, p.171). Em primeiro lugar, seus interesses 

podem ser tão difusos que, para perceber se houve alguma atividade que seja delituosa a eles 

por parte do governo, seria necessário um agente soando o alarme. Em contrapartida, a seleção 

da amostra na fiscalização por meio de patrulhas está sujeita a deixar violações passarem 

despercebidas, o que provavelmente não aconteceria com alarmes sendo soados para chamar a 

atenção dos congressistas.  
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 Nesse contexto, surge a contra argumentação que concerne sobre determinados grupos 

sociais não terem representatividade suficiente para terem seus alarmes atendidos de forma 

efetiva. Conforme Mayhew (1974 apud McCubbins e Schwartz, 1984, p.172), essa estratégia 

tende a focalizar os interesses de atores individuais e grupos de interesse e pressão, em 

detrimento do interesse público. Dessa forma, apontam para uma possível exclusão de grupos 

sociais, cooptação pelo lobby e enviesamento dessa forma de controle. 

Em resposta, os autores (1984, p.172, 173) avaliam que os processos políticos e 

legisladores atuais concebem a representação dessas minorias, permitindo que até ações 

individuais tenham sua voz representada nos alarmes de incêndio. De forma adjacente, 

sustentam que o próprio processo legislativo tem ajudado grupos relativamente desorganizados 

a pressionarem contra atividades governamentais que possam ser delituosas. Se verdadeira a 

premissa de alarmes estarem sob enviesamento, isto seria verídico para patrulhas. Assim como 

uma patrulha pode evitar o viés, também o poderia um alarme de incêndio. 

2.3.2 Delegação 

 Conforme Lemos (2005) e Araújo (informação verbal)4, os estudos legislativos 

destacam que o Congresso tem feito a opção de delegar boa parte de suas decisões importantes 

para o Executivo. Isso significa dizer que os parlamentares estariam renovando essas 

delegações de assuntos mais complicados para o governo, enquanto focam em temas mais 

relacionados aos seus eleitores e possíveis apoiadoras. A corrente contingencial aponta que essa 

dinâmica tende a concentrar ainda mais poderes na mão do Executivo, fazendo com que as 

regras e instituições não garantam totalmente o equilíbrio entre a delegação e a ação unilateral. 

 McCubbins e Schwartz (1984, p.175) pontuam que a consequência direta dessa 

delegação é a possibilidade de o Executivo não buscar primordialmente os interesses e objetivos 

do Congresso. Dessa forma, entende-se a necessidade de atores políticos soarem alarmes em 

caso de atividades delituosas para que o Legislativo inicie sua fiscalização e controle. Sendo 

assim, defendem que a delegação não é um sinal de que o Congresso renunciou sua função 

legislativa para o Executivo, apenas que pode ter preferência por uma estratégia mais eficiente 

de legislar, vistas suas limitações de acesso à informação e pela própria expertise burocrata. 

 
4 Fala da Profª Suely Araújo na disciplina de Legislação e Processo Político, UnB, em 12 nov. 2020. 
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 Entretanto, conforme levantado por Lupia e McCubbins (1994, p.107; 109), essa 

dinâmica traz em si o debate sobre a delegação se transformar na abdicação de poderes em 

determinados casos. A fiscalização e o controle das atividades governamentais por meio de 

patrulhas ou alarmes atuam como forma de se contrapor às causas que podem levar à abdicação. 

Nesse sentido, os autores estabelecem três condições para que os legisladores possam obter 

informações a partir das estratégias de controle: observação do governo para entender suas 

preferências, existência de custos associados a alarmes falsos (como sanções ou punições) e 

compatibilidade entre as preferências e objetivos dos envolvidos. 

 A competência dos legisladores de estabelecerem instituições capazes de fornecer essas 

condições é o fator fundamental para determinar para qual espectro está se direcionando a 

atuação dos congressistas. Caso consigam produzi-las, a delegação será uma forma efetiva de 

legislar visto a complexidade de determinados temas. Por outro lado, em caso de não ser 

possível obter tais condições, a delegação de poderes por parte dos parlamentares será 

equivalente à sua abdicação. 

 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Sob essas perspectivas, entende-se a complexidade de fatores que envolvem o controle 

legislativo no Brasil. Arthur Lupia, Charles Pessanha, Graziela Teixeira, Leany Lemos, 

Mathew McCubbins, Guillermo O’Donnell, Suely Araújo e Thomas Schwartz constroem um 

diálogo que interliga as diferentes faces dessa função legislativa. Nesse contexto, considero que 

alguns pontos merecem futuras análises. 

 Inicialmente, vale ressaltar a importância do controle legislativo como uma das 

principais formas de aprimoramento da experiência democrática. Nesse sentido, evidencia-se a 

relevância da extensão e continuidade dos estudos que atribuem ênfase a tal aspecto 

constitucional. Não apenas pela fiscalização e controle, mas também para que façam releituras 

sobre as críticas a respeito de sua suposta negligência temática por parte dos congressistas. 

Além disso, seria relevante uma abordagem com foco na relação entre governos com tendências 

autoritárias e as tentativas de controle dos membros do legislativo em diversos temas. 

 De forma adjacente, é perceptível como a accountability representa um determinante de 

força das instituições. Conforme analisado, sua execução é fator chave para a qualidade das 

democracias e equilíbrio entre poderes. Principalmente durante a pandemia, a dimensão 
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horizontal elevou ainda mais sua importância, visto a evidente centralização dos trabalhos 

legislativos e a não atuação de comissões em 2020. Essa dinâmica abre espaço para que sejam 

feitos aprofundamentos sobre o controle legislativo perante tal situação e quais suas 

consequências. 

 No que se refere aos aspectos teóricos de Halchin e Kaiser, Lupia, McCubbins e 

Schwartz, é relevante que estendam os estudos para além da pesquisa na área ambiental que 

aqui é feita. O entendimento das estratégias de controle legislativo torna possível a compreensão 

se há a ausência, negligência ou abdicação, sendo um caminho para que próximos estudos sejam 

mais assertivos na sua consideração. Vale-se ressaltar que não se busca uma defesa dos alarmes 

de incêndio em detrimento das patrulhas, apenas o saber das preferências de atuação dos 

congressistas. 

 Além desses fatores, interessa a abordagem de mais instrumentos de controle do que os 

abordados por Leany Lemos. Seu estudo é um dos maiores expoentes deste domínio e merece 

atualização. Sendo assim, o presente estudo propõe a análise das seguintes ferramentas para 

atuação do controle legislativo: audiências públicas, convocação de autoridades, comissões 

externas, comissões parlamentares de inquérito, projeto de decreto legislativo, proposta de 

fiscalização e controle e requerimentos de informação.  
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3 A POLÍTICA AMBIENTAL BRASILEIRA 

3.1 OS AVANÇOS NA INSTITUCIONALIZAÇÃO E ESTABELECIMENTO DA 

POLÍTICA AMBIENTAL   

Conforme as perspectivas de Capelari (2020) e Moura (2016), a política ambiental 

brasileira vem se desenvolvendo de forma gradual e contínua ao longo das últimas décadas. A 

institucionalização e a inserção do meio ambiente nas políticas públicas foi um processo 

caracterizado pelo estabelecimento progressivo de importantes marcos legais e históricos. 

Nesse sentido, a recente história do país apresenta determinados aspectos e instituições da luta 

ambiental que foram e são fundamentais para o desenvolvimento da preservação do meio 

ambiente no país, tanto em nível federal quanto municipal e estadual. 

Nas concepções de Monosowski (1989 apud FERREIRA; SALLES, 2017, p.2), o 

desenvolvimento da política e da proteção ambiental brasileira se estabeleceu a partir de quatro 

etapas. Para compreender esse processo evolutivo e gradual, a autora categoriza as seguintes 

estratégias: a administração dos recursos naturais, o controle da poluição industrial, o 

planejamento territorial e a Política Nacional do Meio Ambiente. Através dessa abordagem, 

torna-se possível compreender como se deu a formação e a institucionalização da política 

ambiental brasileira e seus reflexos (ibid). 

Em primeiro lugar, o século XX apresentou o início da administração dos recursos 

naturais brasileiros. Foram adotadas medidas administrativas que buscavam o estabelecimento 

racional do uso e da exploração desses recursos por meio da regulamentação de seu acesso e de 

sua apropriação (SÁNCHEZ, 2008a apud FERREIRA; SALLES, 2017, p.3). Entre os avanços 

que essa fase apresentou, constam a definição de áreas de preservação e a criação de unidades 

de conservação como um início conservacionista na política ambiental do país. 

Compreendida por alguns autores pelo período entre as décadas de 30 e 70, esta etapa 

não demonstrava uma conexão entre meio ambiente e economia. Sendo assim, as discussões 

não consideravam a produção e os recursos naturais em um longo prazo, como visto na escolha 

por um modelo de industrialização baseado na exploração de recursos não-renováveis. Nesse 

sentido, outros autores consideram que essa etapa nunca foi abandonada e que as medidas 

adotadas na época apenas passaram por reformas e continuam em vigor (FERREIRA; SALLES, 

2017, p.4). 
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Em continuidade, Ferreira e Salles (ibid) pontuam que a segunda estratégia da política 

ambiental se deu pela tentativa de controlar a poluição industrial na década de 1970.  Um dos 

marcos dessa fase foi a atenção dada para setores industriais específicos e a preocupação com 

impactos ambientais em curto prazo, como pelo Decreto-Lei 1.413, o qual obrigava as empresas 

a prevenir e corrigir os danos causados ao meio ambiente. Nesse contexto, vale ressaltar que o 

Brasil ainda não contava com órgãos ou instituições que cuidavam da pauta ambiental 

Então, Moura (2016, p.15;16) pontua que as questões ambientais no Brasil são 

inicialmente sistematizadas e institucionalizadas durante a década de 1970 com a criação da 

Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) e de órgãos estaduais. Entretanto, conforme 

Ferreira e Salles (2017, p.4;5), a criação desses órgãos não influenciou de imediato na tomada 

de decisões políticas ambientais relevantes. Os autores argumentam que havia uma limitação 

em seu alcance, fazendo com que não atuasse diretamente na execução de políticas públicas e, 

sim, na orientação e assessoria de questões ambientais. 

Por sua vez, a terceira fase se constituía como uma estratégia voltada para o 

planejamento territorial brasileiro. Isso significava a adoção de critérios ecológicos para 

delimitar áreas destinadas a indústrias com atividades poluidoras nas regiões metropolitanas. 

Contudo, como colocado por Ferreira e Salles (2017, p.7), apesar da categorização desta fase 

por Monosowski (1989), ela não foi inserida nas estratégias governamentais de 

desenvolvimento. 

A quarta abordagem estratégica da política ambiental brasileira teve início com a 

promulgação da Lei n°6.938/81 que institui a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e 

cria o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Posteriormente, foram criadas outras 

instituições para ampliar e fortalecer as responsabilidades ambientais, tais como o Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) na década de 1980, e a criação do Ministério do Meio 

Ambiente na década seguinte (FERREIRA; SALLES, 2017, p.8). 

Neste contexto temporal, Moura (2016, p.13; 17) mostra que a Constituição Federal de 

1988 determinou a descentralização da política ambiental, o que representou o fortalecimento 

das atuações estaduais e municipais e o estabelecimento do meio ambiente como um direito 

fundamental, conforme o artigo 225. Dessa forma, a preservação do meio ambiente se torna 

uma questão de responsabilidade legal múltipla, sendo uma competência da União, dos estados 

e municípios, da sociedade e das instituições. Em face de tal prerrogativa, Moura (2016, p.17) 
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pontua a consequente estruturação de órgãos, secretarias e conselhos em nível estadual e 

municipal, além da reestruturação de órgãos federais em torno da temática. 

Segundo Ferreira e Salles (2017, p.9;14), a Carta Magna expressa um caráter 

conservacionista e de preocupação com as gerações futuras e o meio ambiente. Assim, 

estabeleceu caminhos que possibilitaram uma maior conciliação entre o desenvolvimento 

econômico e os recursos naturais no longo prazo. Então, contém uma gestão integrada dos 

recursos naturais que fomenta a proteção ambiental brasileira considerando aspectos históricos 

e institucionais. 

A partir dos anos 1990, três marcos se destacam: o início do funcionamento do Programa 

Nacional do Meio Ambiente, a Lei de Política Agrícola (Lei n° 8.171/1991), que continua um 

capítulo que obrigava a recomposição de propriedades rurais com uma reserva florestal 

obrigatória, e o estabelecimento da Lei de Crimes Ambientais (Lei n°9.605/1998), a qual 

dispunha de sanções penais e administrativas em casos de atividades danosas ao meio ambiente. 

Por sua vez, a primeira década do século XXI foi marcada por diferentes avanços na 

política ambiental brasileira. Inicialmente, nota-se a aprovação da Lei n° 9.985/2000 que 

instituía o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza (SNUC). Essa instituição 

significou o fortalecimento dos âmbitos sustentáveis, da compensação por impactos ambientais 

e do controle da descentralização da política ambiental (MOURA, 2016, p.19). 

No ano de 2002, foi a vez do decreto n°4.339 instituir a Política Nacional de 

Biodiversidade e estabelecer caminhos para a conservação da biodiversidade e da 

sustentabilidade de seus recursos. O Decreto se orienta pela valorização da biodiversidade 

brasileira e da repartição justa e equitativa de seus recursos. Além disso, dispõe da necessidade 

de estudos prévios sobre impactos ambientais em casos de instalações de obras ou atividades 

que possam causar degradação ao meio ambiente.    

Em 2009, a Lei n°12.187 estabelece a Política Nacional sobre Mudança do Clima 

(PNMC) e dispõe sobre os mecanismos para que haja a redução de emissões de gases de feito 

estufa junto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). 

Dessa forma, o intuito é que o país contribua com a proteção climática ao mesmo tempo em 

que se desenvolve econômica e socialmente. Então, a Lei n°12.305/2010 institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e determina que as empresas se responsabilizem pela coleta, 

reaproveitamento e destinação dos resíduos de sua produção. Esse mecanismo busca combater 

os problemas ambientais que se originam a partir do tratamento inadequado dos resíduos 
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sólidos, assim como busca a redução em sua produção, o aumento no consumo sustentável, na 

reciclagem e na reutilização desses resíduos (MOURA, 2016, p.20). 

De forma geral, esses avanços na institucionalização da política ambiental brasileira 

demonstram como seu caráter é progressivo, lento e gradual. Em conjunto com conferências, 

relatórios, planos estratégicos, leis, decretos, órgãos e instituições ambientais, entre outros, 

esses marcos foram e continuam sendo fundamentais para o meio ambiente. Esses processos se 

desenvolveram ao longo de décadas e retratam o árduo trabalho de inserir a pauta ambiental na 

agenda política do país. 

3.1.1 Os retrocessos  

 Apesar de todos os progressivos avanços conquistados no século passado, diversos 

autores consideram que o Brasil iniciou um retrocesso na institucionalização ambiental pública. 

Entre eles, Layrargues (2018, p.6) argumenta que o país passa por um processo de perdas e 

derrotas para o fortalecimento de um anti-ecologismo complexo, coeso, articulado e de grande 

envergadura. O autor (2017, p.327) define esse fenômeno como um conjunto de práticas 

discursivas, simbólicas, políticas e institucionais que trazem profundos retrocessos na luta 

ambiental brasileira. 

  Assim como Monosowski (1989), Viola e Leis (1992 apud LAYRARGUES, 2018, 

p.11) conceituam quatro fases do ambientalismo no Brasil: período fundacional, ecologismo de 

transição, ampliação do ambientalismo e consolidação do multissetorialismo. Sob o panorama 

do retrocesso em sua institucionalização, Layrargues (ibid, p.12) estende a análise para uma 

quinta fase: a retração do ambientalismo, caracterizada pelas supressões dos marcos 

regulatórios conquistados e ataques às instituições políticas de gestão do meio ambiente. Sendo 

assim, vale analisar como os últimos governos representaram, em diferentes níveis, obstáculos 

à preservação ambiental, fortalecimento ao anti-ecologismo e início da retração. 

 Conforme o autor (ibid, p.12, 14), o governo Lula deu início a uma reconfiguração da 

luta ambiental concebida por um conflito de forças sociopolíticas que adotaram novos 

contornos. Em determinados momentos, o então presidente Lula classificava o cenário 

ambientalista como um entrave ao desenvolvimento nacional, vistas as exigências apresentadas 

às obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Consequentemente, foi explicitado 

um conflito entre os interesses ecologistas e econômicos que se tornava um reequilíbrio de 

forças para que as exigências ambientais não pusessem obstáculos ao desenvolvimento 

econômico. 
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 Por sua vez, o governo Dilma, imerso em crises econômicas, sociais e políticas, se 

caracterizou no segundo passo atrás na luta ambiental. Layrargues (ibid) pontua as tentativas 

de alterações prejudiciais na legislação existente, além das constantes denúncias de 

sucateamento e desmantelamento dos órgãos envolvidos na gestão ambiental pública. A 

justificativa apresentada dava conta de que a crise só seria superada a partir de uma menor 

regulação ambiental que pudesse favorecer os interesses econômicos e ruralistas do país, se 

caracterizando como um “sacrifício necessário”. 

 O governo Temer, segundo o autor (2018, p.13, 14), representou a consolidação das 

tentativas de desregulamentação ambiental, visto o fortalecimento do conservadorismo no 

governo e os objetivos do programa Ponte para o Futuro. Além disso, Layrargues (ibid) pontua 

que a pauta ambiental se tornou uma barganha política para os votos parlamentares, 

principalmente por 41% das cadeiras do parlamento serem ocupadas pela bancada ruralista. 

Dessa forma, se caracterizava um contexto de submissão da ecologia em prol de um ambiente 

econômico pautado nas premissas neoliberais do setor privado aberto ao mercado externo. 

 Posteriormente, Layrargues (informação verbal)5 argumenta que o governo Bolsonaro 

consolida uma ruptura inédita no ambientalismo e marca a radicalização do antiecologismo no 

país. Nesse sentido, concorda com Capelari (2020) ao caracterizar este período como um 

retrocesso e um ataque contra toda a construção ambiental que o país levou décadas para 

desenvolver. 

3.1.2 O governo Bolsonaro e a destruição ambiental 

Conforme relatório do Observatório do Clima (2021), a política ambiental de Bolsonaro 

tem tentado “passar a boiada”, como disse o agora ex-ministro Ricardo Salles. Então, vale 

ressaltar aqui alguns dos inúmeros pontos que marcam esse projeto. 

Inicialmente, o Observatório do Clima (2021, p.5) demonstra que as interferências no 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) representaram a queda no número de seus 

membros combinada com um aumento no peso da participação governista e uma diminuição 

dos estados e da sociedade civil. Além disso, o próprio órgão foi utilizado para revogar 

resoluções que favorecem interesses antiecologistas. Conforme o estudo, inúmeros colegiados 

 
5 Fala do Prof. Philippe Layrargues na disciplina de Sociologia do Ambientalismo, UnB, em 10 maio 2021. 
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estão sob interferência e domínio do governo, enquanto outros foram extintos em consequência 

dos “revogaços” perpetrados pela nova orientação ideológica. 

Outro fator importante a ser considerado é a censura, intimidação e perda de 

transparência que entrou em voga com Jair Bolsonaro. Os ataques a jornalistas, servidores, 

entidades da sociedade civil e ONGs combinam com a censura imposta pelo MMA ao Ibama e 

ao ICMBio, fato que os impossibilitou de comunicação com a imprensa. Assim como 

demonstrado na pandemia do novo Corona Vírus com a área da saúde, o governo persegue 

aqueles que defendem posicionamentos técnicos e científicos na temática ambiental 

(OBSERVATÓRIO DO CLIMA, 2021, p.7; 8;16). 

No orçamento, houve uma queda brusca na fiscalização e no combate a incêndios 

florestais, os quais combinaram com o aumento nos níveis e novos recordes de desmatamento, 

incêndios na Amazônia, Pantanal e outros biomas. Os estudos apontam que as reduções foram 

drásticas e representam os menores valores para duas décadas, principalmente nos orçamentos 

discricionários do ICMBio e do Ibama. Não satisfeitos, o próprio Fundo Amazônia não está 

sendo utilizado desde 2019 por razões injustificadas do governo Bolsonaro (OBSERVATÓRIO 

DO CLIMA, 2021, p.7; 8). 

Além de atuar na desgovernança, o governo investe na desproteção ambiental. Dados 

do relatório (2021, p.14) demonstram que os níveis de multas aplicadas apresentaram quedas 

de 35% para 2019 e 20% para 2020, em relação ao seu ano anterior. Ainda, chama atenção para 

o fato de que essas multas passaram a não ser cobradas e correm o risco de serem extintas sem 

a devida punição, argumento comprovado pela queda de 88% no julgamento daquelas aplicadas 

pelo Ibama no ano de 2020, segundo auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU). 

Ainda conforme o estudo (2021, p.21), o desmatamento nos biomas brasileiros 

apresentou taxas nunca vistas. Prejudicados pela queda das multas, a Amazônia sofre com 

recordes que são continuamente superados e o Cerrado se torna palco de uma área devastada 

correspondente a cinco vezes a cidade de São Paulo. Não é à toa que o país recebeu das ONGs 

que compõem a Climate Action Network a desonra do prêmio internacional “o Fóssil do Ano”, 

visto a péssima atuação perante o combate à mudança climática. 

 No Pantanal, além do desmatamento ostensivo, o relatório (2021, p.23) mostra que 30% 

do bioma foi perdido pelos incêndios devastadores de 2020. Mesmo com um aumento de 220% 

nos focos de queimadas, o governo tenta justificar e responsabiliza de forma completamente 

equivocada a retirada dos gados do bioma como o motivo por trás dos números. Mais uma vez, 
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corrobora o argumento de Araújo (2020, p.17) sobre a inação e a passividade governamental 

serem uma estratégia deliberada e clara de destruição do meio ambiente brasileiro. 

Além desses fatores, as invasões de terras indígenas se tornam cada vez mais constantes 

e legitimadas pela Funai, cooptada por ruralistas, pelo Presidente, pelo Ministério da Mulher, 

Família e Direitos Humanos (MMFDH), entre outros. As medidas legais e infralegais adotadas 

pelo Executivo possibilitaram um crescimento de 135% em 2019, o que coloca em alto risco a 

vida e a segurança dos indígenas. Os discursos e medidas do governo chancelam a atuação de 

grileiros, garimpeiros, mineradores e agropecuaristas nos ataques contra as afirmações e 

direitos territoriais indígenas (OBSERVATÓRIO DO CLIMA, 2021, p.24).  

3.1.3 O governo Bolsonaro e as mudanças na política ambiental 

Em contraste com a progressividade e gradualismo da institucionalização ambientalista 

no Brasil, o governo Bolsonaro radicaliza o antiecologismo e a destruição ambiental. Capelari 

(2020, p.1692) argumenta que essa ruptura de larga escala é um fenômeno agressivo e sem 

precedentes na história ambiental brasileira.  Sendo assim, é um demonstrativo do 

fortalecimento do conservadorismo e dos poderes nas mãos dos Desenvolvimentistas 

Tradicionais do governo, os ruralistas. 

Conforme as perspectivas de Mahoney e Taylor (2010 apud VIEIRA, 2012, p.5-7), as 

mudanças institucionais na política possuem a tendência a progressividade, lentidão, 

continuidade e gradualismo. Entretanto, mesmo com essa caraterística geral, rupturas são 

possíveis. Partindo dessas perspectivas, entende-se que as características das instituições seriam 

um produto dos interesses das coalizões dominantes, numa dinâmica na qual elas utilizam os 

poderes disponíveis para conseguir remodelar os arranjos institucionais que lhes interessam. 

 Os autores (ibid) consideram que as mudanças dependem das características do contexto 

político, das instituições e do tipo de agente da mudança. Dessa forma, conceituam quatro 

espécies de mudanças: pela substituição das regras existentes por novas (substituição), pela 

adição de novas regras (camadas), por mudanças nos seus impactos causadas por alterações no 

contexto (deslocamento) e por interpretações e aplicações diferentes das regras (conversão).  

Concomitante a tais pontos, Mahoney e Taylor (2010 apud VIEIRA, 2012, p.7) derivam 

as tipologias dos agentes de mudança. Inicialmente, estabelecem os insurgentes como agentes 

que rejeitam o status quo, buscam mudanças rápidas e nem sempre obedecem às regras. Em 

seguida, os simbióticos, que se aproveitam das instituições para benefícios próprios. Por sua 
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vez, os subversivos buscam a substituição dos arranjos a longo prazo, mas iniciam pela atuação 

por camadas. E por último, os oportunistas optam por uma ação indireta visando uma janela de 

oportunidade para alcançar a conversão. 

A partir da descrição do modelo, entende-se que a coalizão dos Desenvolvimentistas 

Tradicionais tem causado diversas mudanças por meio de rupturas. Sendo assim, se 

enquadrariam na tipologia de agentes insurgentes que utilizam seus poderes políticos de 

coalizão dominante para alterar os arranjos institucionais ambientais no Brasil. Para tal 

finalidade, buscam retirar de forma rápida e abrupta as regras existentes e implementar as novas 

estruturas, regras e arranjos que mais os favorecem. 

 Capelari (2020, p.1698) defende que no governo Bolsonaro a coalizão dos 

Desenvolvimentistas Tradicionais passou a ter maior influência, acesso e controle a 

informações e potencial para influenciar a opinião pública, mesmo que utilizando de narrativas 

que negam a ciência e privilegiam a ideologia. Entretanto, também pontua que a coalizão perdeu 

reputação, sendo contestados de forma técnica com maior frequência que anteriormente. Como 

forma de controlar tal superioridade, as três outras coalizões não dominantes (Tecnocratas 

Esclarecidos, Socioambientalistas e Desenvolvimentistas Modernos) se realinharam na 

tentativa de se colocar como fortes opositores (CAPELARI, 2020, p.1703). 

 Segundo Araújo (2020, p.4, 11), a pauta ambiental do governo tem se direcionado a atos 

infralegais nas tentativas de destruição do meio ambiente, visto que enfrentam resistências dos 

ambientalistas no Parlamento. Na tentativa de contornar isso, passaram a atacar os marcos 

regulatórios ambientais por meios que possibilitassem sair de foco do controle legislativo. 

Ainda segundo a autora (2020, p.17), frente aos obstáculos colocados, o governo tem atuado na 

retração da institucionalização ambiental brasileira e no aumento nos cortes de orçamento. 

Dessa forma, a escolha do governo tem sido uma política destrutiva que busca retroceder em 

todos os progressos e marcos históricos citados anteriormente. Portanto, Araújo (Ibid) 

argumenta que a escolha é não ter uma política ambiental.  

 Nessa dinâmica, Capelari (2020, p.1698) chama atenção para dois choques externos 

relevantes a serem analisados: a reorientação ideológica do governo e os desastres ambientais 

de 2019, como o rompimento da barragem em Minas Gerais, as queimadas e o desmatamento 

na Amazônia e no Pantanal, e o derramamento de óleo no Nordeste. O autoritarismo, o discurso 

enviesado e a negação da ciência tentam desmobilizar a todo custo a atuação ambientalista no 

país. Sendo assim, o autor (2020, p.1699, 1703) argumenta que tentam excluir, desmobilizar e 
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inibir a participação da sociedade e das ONGs no processo político brasileiro numa busca pela 

introdução de novas crenças e ideias por meio das distorções da informação científica na 

temática ambiental do Brasil. 

 Entretanto, vale ressaltar que os ambientalistas do Congresso e da sociedade civil 

reforçaram os embates contra a presidência, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio 

Ambiente, a Frente Parlamentar da Agropecuária e suas organizações (ARAÚJO, 2020, p.11, 

12). Embora não possuam tanto poder quanto a coalizão dominante, os ambientalistas 

representaram um aumento nas atividades e nos processos legislativos que visam a 

accountability proposta por O’Donnell (1998, apud ibid). Assim, pode-se relacionar tal 

dinâmica com o realinhamento das coalizões não dominantes defendido por Capelari (2020). 

3.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em consonância com a análise dos autores, considero que os significativos avanços da 

política ambiental brasileira se perdem face à institucionalização do antiecologismo. Deste 

modo, pontuo a afirmação de Moura (2016, p.35) a respeito da necessidade de estabelecer áreas 

estratégicas de estudo que considerem os impactos negativos nos sistemas ecológicos e sociais. 

A partir de tais análises conjuntas, seria possível uma melhor compreensão da questão 

ambiental no Brasil também à luz dos conceitos de injustiça e racismo ambiental, analisados 

por Acselrad et al (2009, p.41) e Capelari (informação verbal) 6. 

Segundo Moura (2016, p.35), é necessário que medidas de accountability e prestação 

de contas sejam fortalecidas para a devida transparência, investigação e responsabilização de 

atos delituosos. Consequentemente, seria possível a melhor execução de políticas e adoção de 

decisões eficazes na temática ambiental. Entretanto, são necessários mais estudos referentes aos 

entraves para o estabelecimento de tais mecanismos levando em consideração o antiecologismo 

como arma política do Estado em prol da desregulação ambiental, conforme analisado por 

Layrargues (2018, p.22). 

 Nesse contexto, é fundamental a análise do controle legislativo aplicado na temática   

ambiental durante os últimos governos. Conforme Araújo (2020, p.17;18), o cenário atualmente 

poderia estar pior se não fosse a atuação dos membros ativos da Frente Parlamentar 

Ambientalista no Congresso Nacional. Assim, ressalto a pontuação da autora (2020, p.11;19) 

 
6 Fala do Prof. Mauro Capelari na disciplina Introdução ao Desenvolvimento Sustentável, UnB, em 26 fev. 2021. 
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sobre a importância da fiscalização exercida por esses parlamentares por meio da execução dos 

instrumentos de controle, além de defender que tenham maior suporte e número de membros. 

Além disso, é fundamental que se estendam os estudos específicos para a atuação infralegal 

adotada pelo governo Bolsonaro como forma de contornar a fiscalização legislativa nesta pauta. 
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4 INSTRUMENTOS DE CONTROLE LEGISLATIVO NA PAUTA AMBIENTAL: 

RESULTADOS E ANÁLISES 

Nesta seção, busca-se uma análise quantitativa dos instrumentos de controle na área 

ambiental entre 2014 e 2020. Os dados serão analisados de forma qualitativa com base nos 

estudos dos autores e o tratamento de seu conteúdo. Nas tabelas do capítulo, encontram-se os 

números referentes a cada um dos sete dispositivos de controle separados pelas duas casas. 

É importante notar que a possível prevalência dos números apresentados pela Câmara 

dos Deputados não significa um menor interesse ambiental do Senado. Conforme Araújo 

(informação verbal)7, a Casa possui naturalmente um menor número de membros parlamentares 

e, consequentemente, de processos legislativos. Dessa forma, a autora considera que a definição 

de algumas variáveis no âmbito do processo legislativo não pode desconsiderar idiossincrasias 

importantes do Parlamento brasileiro. 

4.1 INSTRUMENTOS PARA A CORREÇÃO DE ASSIMETRIAS INFORMACIONAIS 

Tabela 1 - Quantitativo de audiências públicas, requerimentos de informação e de convocação 

de Ministros do Meio Ambiente divididos por ano e Casa na pauta ambiental, (2014 – 2020). 

 
Audiências Públicas 

Requerimentos de 
Informação 

Requerimentos de 
Convocação de Ministros 

 

    

Ano CD SF  Subtotal CD SF  Subtotal CD SF  Subtotal Total 

2014 15 11 26 11 2 13 5 0 5 44 
 

2015 42 15 57 42 10 52 7 0 7 116 
 

 

2016 12 4 16 12 5 17 1 0 1 34 
 

 

2017 31 10 41 17 2 19 9 1 10 70 
 

 

2018 6 2 8 11 2 13 5 2 7 28 
 

 

2019 46 32 78 108 8 116 23 6 29 223 
 

 

2020 0 4 4 100 13 113 11 3 14 131 
 

  

Total 152 78 230 301 42 343 61 12 73 646 
 

 

 
7 Fala da Profª Suely Araújo na disciplina de Legislação e Processo Político, UnB, em 20 out. 2020. 
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Fonte: Adaptado de Lemos (2007). Relatórios da CMADS, Relatórios da Presidência do Senado Federal e Busca 

avançada nos sites <https://www.camara.leg.br/> e <https://www12.senado.leg.br/hpsenado>. Planilha de 

Convocações desde 2014 fornecida pela Ouvidoria do Senado. 

4.1.1 Audiências Públicas 

As prerrogativas constitucionais do art.58 e os regimentos internos das Casas instituem 

a realização de audiências públicas na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável da Câmara dos Deputados (CMADS) e na Comissão de Meio Ambiente do Senado 

Federal (CMA). Segundo Lemos (2007, p.46; 49), esse instrumento de controle se estabelece 

como uma forma de fomentar a participação da sociedade civil, além de instruir matérias, tratar 

de assuntos ambientais de interesse público relevante e solicitar depoimento de autoridades e 

cidadãos. Sendo assim, é um dos mecanismos utilizados para a correção de assimetrias 

informacionais no controle legislativo. 

 Na discussão teórica, determinados autores consideram que as audiências públicas são 

instrumentos que fazem parte do escopo das patrulhas policiais, enquanto outros defendem que 

são originárias dos alarmes de incêndio. Nessa pesquisa, defende-se as concepções de Balla e 

Deering (2013 apud MONTEIRO, 2018, p.44) que compreendem as audiências como 

dispositivos que podem ser oriundos tanto de controles por police-patrol como por fire-alarms. 

Entretanto, vale-se ressaltar que os dados aqui presentes não fazem a busca e distinção pela 

origem dos eventos, restringindo-se à sua ocorrência nas unidades de análise. 

 Considerando as premissas institucionais, motivacionais e técnicas propostas por 

McCubbins e Schwartz (1984), compreende-se que o número considerável de audiências 

públicas pode ser explicado pelos baixos custos e pelos potenciais retornos positivos aos 

parlamentares e às comissões envolvidas. Em contextos de crises ambientais, acidentes naturais 

e radicalizações antiecologistas, os motivos para o uso desse instrumento são ainda maiores. 

Entre esses benefícios, a fiscalização e controle pode se beneficiar tanto pela detecção de 

irregularidades ou delitos do Executivo como pela sua inação ou seu mau desempenho. 

 A partir do espectro do controle legislativo, nota-se sua importância para a correção de 

assimetrias informacionais, o acompanhamento de decisões do Executivo, o desenvolvimento 

de processos legislativos, a atuação como arena de debates e trocas em prol do conhecimento 

sobre problemas ou questões relevantes, o fornecimento de assistência aos legisladores com a 

participação social, a identificação de lacunas legislativas que podem ser preenchidas ou 

corrigidas, entre outras (DAVIS et al, 2020, p.56) 
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Ainda, vale ressaltar que os períodos com maiores números de audiências apresentam 

grande relevância para a participação social e para o desenvolvimento da accountability 

vertical. Em especial nas audiências destinadas a ouvir as populações diretamente afetadas por 

questões ambientais, a participação possibilitou a divisão dos custos da execução do controle 

legislativo e contribuiu com diferentes alarmes de incêndio soado por indivíduos e organizações 

interessadas. Essa dinâmica enfatiza e ressalta a importância do uso de audiências públicas 

como uma forma de fiscalização e controle que permite o desenvolvimento de diferentes 

processos em prol da correção de problemáticas ambientais e fomenta o uso de outros 

instrumentos de controle. 

Em concordância com Lemos (2007, p.51), os dados aqui apresentados não demonstram 

uma análise qualitativa das audiências públicas, visto que não se encarregam dos níveis de 

conflito e objetivos presentes. Desse modo, não é possível saber se foram instituídos com o 

intuito de apoiar ou eliminar determinados programas, nem suas possíveis motivações 

particulares. Portanto, a análise quantitativa não aborda os objetivos e conflitos das audiências, 

mas traz uma noção da presença de temas que são considerados relevantes e que estão na agenda 

política das Comissões das duas Casas. 

 A partir da análise da autora (2007, p.50), os dados demonstram que, após uma provável 

delegação, o Legislativo acompanha as ações e busca se informar nas áreas que são de domínio 

da burocracia. Dessa forma, buscam corrigir assimetrias informacionais nos setores da pauta 

ambiental em que o Executivo tem prerrogativas especiais, além de maiores recursos para serem 

aplicados no processo decisório. Nesse contexto, os dados apresentados são indicadores 

importantes que mostram as variações ao longo do tempo e o aumento na aplicação deste 

instrumento de controle legislativo em períodos de desastres e políticas antiecologistas. 

Reservadas suas diferenças naturais em número de membros e processos, as duas 

comissões apresentaram uma variação comum na quantidade de audiências. É notável a 

existência de um padrão de alternância apresentado entre anos com altos volumes de audiências 

públicas com anos menos volumosos. Os dados apresentados se referem ao número de 

audiências públicas realizadas entre 2014 e 2020 em ambas as comissões, sem levar em 

consideração as realizadas por CPIs e Comissões Temporárias. Sua coleta foi feita com base 

nos documentos oficiais apresentados pelos relatórios anuais da CMADS e os relatórios anuais 

da Presidência do Senado Federal. No total, a soma das duas Comissões representou 230 

audiências realizadas nesse período, sendo 152 da CMADS e 78 da CMA.  



45 
 

  É importante considerar o alto número de audiências apresentado no ano de 2019, o 

qual se impõe como o maior pico para ambas as Casas até o momento. Os valores somados 

chegam a uma quantidade de 78 eventos, o que ultrapassa com folga a junção dos três anos 

anteriores, os quais contabilizaram 65. Enquanto os números de 2019 da CMADS quase se 

igualam com a soma entre 2016-2018, os valores da CMA dobraram para o mesmo período, 

com um salto de 16 para 32 audiências.  

Nesse sentido, visto o número de ocorrências e escândalos ambientais que entraram em 

cena com o objetivo de “passar a boiada” durante a pandemia, era esperado que o ano de 2020 

rompesse com a alternância quantitativa verificada anteriormente. Apesar da impossibilidade 

da realização de audiências públicas neste período, a primeira metade da 56.ª legislatura 

apresentou números expressivos. Enquanto a 55.ª legislatura (2015-2019) obteve 122 

audiências, a atual aparece com um total de 82 desses eventos e com predominância quase 

absoluta do ano de 2019. Apenas neste período, foi alcançada a marca de 67% das audiências 

da legislatura anterior. 

4.1.2 Requerimentos de Informação 

 Entre os dispositivos para correção de assimetrias informacionais, os requerimentos de 

informação se tornaram cada vez mais utilizados no pós-1988. Esse instrumento, segundo 

Lemos (2007, p.47) e Araújo (informação verbal)8, se configura como uma atividade simples e 

que representa um baixo custo aos parlamentares, visto que depende apenas da sua 

apresentação. Sendo assim, é um mecanismo predominantemente individualizado que pode 

atender a diferentes objetivos, além de não gerar obrigações ou alterações indesejadas no status 

quo (ARAÚJO, ibid). 

Considerando as premissas motivacionais, institucionais e técnicas propostas por 

McCubbins e Schwartz (1984 apud MONTEIRO, 2018, p.37), os requerimentos de informação 

fazem parte do escopo de instrumentos que podem ser utilizados por meio do controle do tipo 

police-patrol. A partir de uma análise entre os custos de sua apresentação e dos seus possíveis 

benefícios, os legisladores podem apresentar os requerimentos e verificar se as agências estão 

apresentando preferências similares às suas. Da mesma forma, torna-se possível fazer o 

acompanhamento de questões relevantes e buscar resultados que sejam próximos aos interesses 

e objetivos dos parlamentares na pauta ambiental.  

 

8 
Fala da Profª Suely Araújo na disciplina de Legislação e Processo Político, UnB, em 12 nov. 2020. 
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Por meio desses requerimentos, a CMADS e a CMA podem corrigir assimetrias 

informacionais sem alterações nas políticas públicas. Dessa forma, se colocam como um 

instrumento importante para evitar que as deliberações e decisões cheguem a um ponto fora dos 

interesses do corpo legislativo ambientalista. Ademais, os parlamentares podem utilizá-los em 

prol de ganhos políticos e eleitorais, assim como abordar temas sensíveis e de interesse 

nacional, como nos casos dos recentes desastres socioambientais (LEMOS, 2007, p.47). 

Apesar da sua simplicidade e baixo custo, as autoras (ibid) chamam atenção para o fato 

de que a não resposta configura em crime de responsabilidade. Para evitar possíveis problemas 

em vista de tal fato, Araújo (informação verbal)9 pontua que o Executivo tem se especializado 

em responder aos requerimentos com respostas vazias e pouco ou nada informativas, apenas 

para evitar sua responsabilização em caso de não resposta. Ainda segundo a autora, em face à 

tal interpretação burocrata, os legisladores precisaram ressignificar e reformular suas perguntas 

para diminuir as probabilidades de receberem respostas evasivas e desconexas. 

Essa dinâmica ressalta que o caráter anti-ecologista da burocracia e sua coalizão exigem 

um comportamento atento e constante dos parlamentares com ideologias ambientalistas. Nesse 

contexto, os dados demonstram que este instrumento de controle legislativo tem sido utilizado 

de forma significativa nesta temática. Apesar da análise não conter o conteúdo das informações 

requeridas, nota-se que a busca pelas correções dessas assimetrias expressa a constante 

atividade de controle na arena parlamentar e ecologista.  

Conforme visto na tabela I, os números de requerimentos de informação apresentados 

seguem as proporções de atividades entre as duas Casas. Nota-se que os valores também 

acompanharam os acontecimentos que marcaram o meio ambiente nacional, vistos os recentes 

desastres históricos de 2015 (rompimento da barragem de Mariana/MG), 2019 (rompimento da 

barragem de Brumadinho, queimadas na Amazônia e vazamento de óleo no Nordeste) e 2020 

(recordes de queimadas e desmatamento na Amazônia e no Pantanal). Nesse sentido, há um 

significativo aumento das atividades e da busca por recursos informacionais em períodos de 

rompimento do equilíbrio ambiental no país, seja por desastres ou orientação política e 

ideológica do governo e das agências. 

 Entre os dados analisados, chama atenção a expressiva diferença nos números que foram 

apresentados antes e depois do início da 56.ª legislatura. Até o fim de 2018, as duas Comissões 

 

9 
Fala da Profª Suely Araújo na disciplina de Legislação e Processo Político, UnB, em 12 nov. 2020.
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apresentaram juntas um valor total de 114 requerimentos, sendo 93 por parte da CMADS e 21 

pela CMA. Por sua vez, os dois primeiros anos da atual legislatura alcançaram praticamente o 

dobro de apresentações, com uma soma total de 229 requerimentos, sendo 208 originais da 

CMADS e 21 da CMA. Até o ano de 2019, a média apresentada por ambas as Casas era de 

aproximadamente 23 requerimentos anuais. Em contraste, esse equilíbrio foi rompido nos dois 

anos seguintes, cuja média anual foi de 114. Portanto, é notável a prevalência recente de grandes 

assimetrias e lacunas informacionais na pauta ambiental, ao saber que os últimos dois anos 

apresentaram o dobro dos cinco anos anteriores somados. 

4.1.3 Convocação de Ministros de Estado do Meio Ambiente 

 Prevista no art. 50 da Constituição Federal, a convocação de Ministros de Estado 

estabelece a presença e a prestação de informações sobre determinado assunto ao interesse do 

corpo parlamentar. Lemos (2007, p.48) aponta que o comparecimento da autoridade se torna a 

única pauta da sessão, além de ser passível de prorrogação ou nova convocatória. Assim como 

a não resposta de requerimentos de informação, o não comparecimento injustificado de 

Ministros convocados se torna crime de responsabilidade e incumbe na instauração dos devidos 

procedimentos e responsabilização legal. 

 Em diálogo com os autores e as teorias, nota-se que as convocações são instrumentos 

que podem apresentar um custo mais elevado aos parlamentares que apresentam seus 

requerimentos. Em face disso, Araújo (2020)10 e Lemos (Ibid) argumentam que esse 

instrumento é utilizado com determinada parcimônia pelos parlamentares, a qual denominam 

“cortesia parlamentar”. No intuito de não fomentar um caráter de embate desde sua origem, os 

legisladores evitam apresentar os requerimentos de convocação. Dessa forma, os transformam 

em convites para que os ministros possam comparecer voluntariamente e fornecer as 

explicações que forem necessárias e requeridas pelo plenário ou comissões. 

 Nas perspectivas da teoria de McCubbins e Schwartz (1984), este trabalho considera 

que esses dispositivos podem ser utilizados tanto a partir de alarmes de incêndio como por meio 

de patrulhas policiais. Além de poder fazer parte do escopo de um controle proativo por parte 

das patrulhas, as convocações podem ser motivadas por alarmes soados por agentes envolvidos 

e interessados na inserção da pauta ambiental na agenda da fiscalização e controle. Dessa forma, 

esses comparecimentos podem verificar a compatibilidade de interesses e preferências com o 

 
10 Fala da Profª Suely Araújo na disciplina de Legislação e Processo Político, UnB, em 12 nov. 2020. 
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Executivo, analisar sua atuação em determinadas problemáticas ambientais, diminuir a 

preponderância de recursos informacionais da burocracia, constatar possíveis delitos ou 

divergências de interesses, questionar os Ministros em prol do interesse dos agentes que soaram 

os alarmes, entre outros. 

Em caso de não comparecimento ou resistência por parte dos Ministros, os 

parlamentares recorrem à convocação. Destaca-se sua importância não somente por ser uma 

prerrogativa constitucional, mas também por ser uma fonte relevante de correções de 

assimetrias informacionais por parte do Governo, assim como as audiências públicas. Ainda, 

vale ressaltar que são dispositivos que servem para marcar posição junto ao eleitorado e 

fortalecer a oposição ao governo na pauta ambiental. No caso da CMA e da CMADS, o 

comparecimento dos Ministros do Meio Ambiente é um mecanismo importante para que os 

ambientalistas demandem explicações sobre as políticas e interesses ambientais implementados 

pelo Executivo, principalmente em épocas de agendas anti-ecologistas.  

 Os dados presentes na tabela 1 se referem ao número de requerimentos que visam o 

comparecimento dos Ministros de Estado do Meio Ambiente. Sendo assim, incluem o número 

de convites e convocações feitas, embora possam não demonstrar a totalidade de convites em 

virtude da contabilização das fontes digitais das Casas. Importa ressaltar que a análise de tais 

requerimentos se faz de forma quantitativa, não sendo o foco realizar uma descrição qualitativa 

do caráter de cada comparecimento – se feito de forma branda ou conflituosa (LEMOS, 2007, 

p.48). 

 Conforme observado, o ano de 2019 apresentou um expressivo volume na pauta 

ambiental para o comparecimento do Ministro Ricardo Salles nas comissões da Câmara. Apesar 

do alto número, o Ministro compareceu em apenas três oportunidades, além de ter se esquivado 

de um comparecimento previsto. Em apenas dois anos, Salles foi objeto de seis requerimentos 

a mais do que todos os seus antecessores juntos no período analisado, evidenciando que a 

orientação e as decisões antiecologistas do atual governo ocasionaram a procura ainda maior 

sobre esclarecimentos por parte da autoridade em questão. 

 Analisando os números da Câmara, 29 requerimentos de convocação foram feitos pela 

oposição (PT, PSOL, PSB, PCdoB e PDT), enquanto os partidos aliados do governo 

apresentaram 5 requerimentos de convite (DEM, PSC, PSD, PSL e Solidariedade). Como 
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analisado por Araújo (informação verbal)11, a base governista procurou dar espaço para que 

Salles tentasse utilizar sua boa oratória para justificar seus atos. Contudo, é importante ressaltar 

que sua presença na CMADS foi aprovada em resposta a requerimentos da oposição com o 

objetivo de obter esclarecimentos por parte da autoridade. 

 De acordo com o Relatório de Atividades da CMADS (2019, p.37), sua primeira 

presença foi por requerimento de convocação transformado em convite do Deputado Camilo 

Capiberibe (PSB/AP) em busca de esclarecimentos de novos procedimentos e acordos do 

Ministério do Meio Ambiente. Em seguida, Salles compareceu para dar explicações a respeito 

do Fundo Amazônia após requerimento do Deputado Nilto Tatto (PT/SP). Novamente, Salles 

foi convidado pela comissão e compareceu para prestar esclarecimentos sobre os números 

crescentes do desmatamento na Amazônia após requerimento do Deputado Deputado Chico 

D’Ângelo (PDT/RJ) e da Deputada Fernanda Melchionna (PSOL/RS). 

 Por sua vez, o Senado também apresenta um aumento expressivo no número de convites 

e convocações aos Ministros do Meio Ambiente. Em contraste com seus antecessores, Ricardo 

Salles obteve a marca de nove requerimentos em um espaço de dois anos, sendo três de natureza 

convocatória e seis convites. Assim como na Câmara, os requerimentos que buscavam a 

presença de Salles na comissão se dividiram entre a oposição e a base aliada do governo. 

 Entre os nove requerimentos apresentados durante os dois primeiros anos da atual 

legislatura, cinco foram feitos por partidos de oposição (PT e REDE), três por partidos aliados 

(PSL e MDB) e um por partido que se declara independente (Cidadania). Com a mesma 

dinâmica anterior, os governistas tentaram dar espaço para que a autoridade pudesse dar 

explicações que favorecessem a defesa dos interesses de sua pasta, apesar de notoriamente 

cooptada por um explícito signo antiecologista. Ao contrário da Câmara, os dois requerimentos 

aprovados se dividiram entre a oposição e a base. 

 No início da legislatura, o Ministro compareceu por requerimento e convite do Senador 

Fabiano Contarato (REDE/ES) para apresentar as diretrizes e prioridades de sua pasta no 

decorrer de sua atuação. Em seguida, a base aliada do governo logrou a aprovação do convite 

ao comparecimento de Salles por meio do Senador Eduardo Braga (MDB/AM) e da Senadora 

Soraya Thronicke (PSL/MS). Nesta ocasião, sua presença objetivou prestar esclarecimentos 

 
11 Fala da Profª Suely Araújo em reunião via plataforma online, em 05 jun. 2021. 
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sobre as declarações relativas ao Fundo Amazônia e a atuação de Organizações Não-

Governamentais (ONGs).  

 Nota-se que os ambientalistas não se restringiram ao comparecimento de Ricardo Salles. 

Como exemplo, em 2019 foram apresentados na CMA três requerimentos para a presença de 

Ministros de outras pastas, aos quais foram solicitadas explicações sobre processos que 

afetariam o meio ambiente brasileiro. Dois convites foram feitos ao Ministro da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Marcos Cesar Pontes, e uma convocação ao 

Ministro de Minas e Energia (MME), Bento Albuquerque, para explicações sobre a gestão do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e o monitoramento do desmatamento, e as 

providências em relação a barragens, respectivamente.  

A atual legislatura apresentou sete requerimentos que objetivavam o comparecimento 

de autoridades. Entre esses, foram feitos três convites ao presidente do IBAMA, Sr. Eduardo 

Fortunato Bim, atualmente afastado por ordem judicial do STF, e um convite ao presidente do 

ICMBio, o Coronel Homero de Giorge Cerqueira, exonerado ainda em 2020, visto que os 

órgãos foram aparelhados aos interesses antiecologistas do governo e apresentaram decisões 

inadequadas. Ainda, foram convidadas autoridades do Ministério da Agricultura (MAPA), 

Ministério Público Federal (MPF) e INPE com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre 

grilagem, regularização fundiária, desmatamento, queimadas, fiscalização na Amazônia e 

resultados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite 

(PRODES). 
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4.2 O CONTROLE LEGISLATIVO POR COMISSÕES E PROPOSTAS  

Tabela 2 - Quantitativo de Comissões Externas, Comissões Parlamentares de Inquérito, 

Projetos de Decreto Legislativo e Propostas de Fiscalização e Controle na área ambiental 

divididos por ano e Casa, (2014 – 2020). 

 
Comissões 

Externas  
CPI 

Projetos de 

Decreto 

Legislativo 

PFC 
 

  
 

Ano CD SF  Sub CD SF  Sub CD SF  Sub CD SF  Sub Total 

2014 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 6 
 

2015 4 3 7 2 1 3 13 4 17 0 0 0 54 
 

 

2016 6 0 6 1 0 1 4 0 4 1 0 1 24 
 

 

2017 2 1 3 0 0 0 4 4 8 1 0 1 24 
 

 

2018 2 0 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 12 
 

 

2019 5 1 6 2 3 5 18 5 23 3 1 4 76 
 

 

2020 2 1 3 0 0 0 21 13 34 0 0 0 74 

 

  

Total 21 6 27 5 4 9 63 29 92 6 1 7 270 
 

 
Fonte: Adaptado de Lemos (2007). Dados disponíveis nos relatórios anuais da CMADS e da Presidência do Senado 

e na busca avançada nos Sites <https://www.camara.leg.br/> e <https://www12.senado.leg.br/hpsenado>. 

 

4.2.1 Proposta de Fiscalização e Controle 

 Previsto nos art. 70 e 71 da Constituição Federal, o Congresso Nacional exerce e 

compartilha o controle externo com o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU). Neste 

espectro, Araújo (informação verbal)12 defende que as Propostas de Fiscalização e Controle se 

apresentam como as ferramentas apropriadas e eficazes para executar essa função conjunta. A 

partir dessas propostas, o TCU se encarrega de adotar os devidos procedimentos de fiscalização, 

controle, auditoria e inspeção face ao objeto a ser investigado. 

 Em virtude dessa atuação, entende-se que as PFCs podem aprimorar o controle 

legislativo com o auxílio do Tribunal. Além de atuar por meio de tais auditorias e inspeções, 

Affonso (2004, p.17) chama a atenção para a possibilidade que o órgão possui de solucionar 

consultas e expedir atos de caráter normativo ou instruções. Nesse contexto, Araújo (ibid) 

 
12 Fala da Profª Suely Araújo em reunião via plataforma online, em 05 jun. 2021. 
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argumenta que o uso desse instrumento deveria ser utilizado de forma mais frequente por parte 

dos legisladores e em diversas áreas temáticas. 

Nota-se que o controle externo previsto em tais artigos não se restringe à fiscalização 

de natureza econômica. A autora (ibid) pontua que o aspecto operacional desse instrumento é 

importante e, nas auditorias operacionais do TCU, é capaz de fiscalizar e fazer análises sobre a 

eficácia de determinada política pública, além de apreciar a constitucionalidade de atos do poder 

público. Ainda, argumenta que é nesse contexto que as PFCs estabelecem um forte vínculo com 

o Tribunal e contribuem para o aprimoramento do controle legislativo. 

De acordo com Gomes (2008, p.44), as PFCs podem ser apresentadas por qualquer 

membro ou deputado à Comissão do tema afetado ou à Comissão de Fiscalização e Controle. 

Para isso, é necessário que apresente a indicação de objeto definido que será fiscalizado e a 

fundamentação da providência objetivada. Conforme a autora (2008, p.45), a tramitação da PFC 

requer a apresentação de um relatório prévio e um parecer quanto à sua conveniência, assim 

como um plano de investigação e seu devido planejamento. 

  Ainda segundo Gomes (ibid), caso seja aprovado na Comissão, o relator terá os meios 

e recursos necessários para implementação do plano previamente estabelecido. Essa etapa 

consiste na busca por informações sobre a legitimidade e legalidade do objeto alvo da 

fiscalização. Posteriormente, esse relatório prévio dá lugar às conclusões do relatório final, o 

qual será apreciado pela Comissão. 

  Neste trâmite, pode-se determinar o arquivamento da PFC, caso o relatório prévio não 

seja aprovado. Da mesma forma, se o relatório final for rejeitado, há a possibilidade de 

arquivamento, assim como da designação de um novo relator. Por outro lado, caso o relatório 

final seja aprovado com a detecção de irregularidades, as medidas propostas serão 

encaminhadas aos órgãos competentes para a devida responsabilidade civil ou criminal do 

processo, como à Advocacia Geral da União, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas da 

União, entre outros (GOMES, 2008, p.46.) 

 Na análise de Araújo (informação verbal)13 e Monteiro (2018, p.51), determinadas 

características das PFCs podem ser o motivo da sua não preferência pelos legisladores na pauta 

ambiental. É importante notar que essas propostas não possuem o poder de autoridade judicial 

 
13 Fala da Profª Suely Araújo na disciplina de Legislação e Processo Político, UnB, em 12 nov. 2020. 
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de uma CPI e não podem ir muito além de pedir informações ao Executivo, assim como não 

geram tanta atenção midiática e capital político aos envolvidos. Além de demandar tempo e 

dedicação dos parlamentares, o percurso de uma PFC pode sair do seu controle e tomar um 

caminho que possivelmente seja indesejável e custoso, como a própria instauração de uma CPI.  

 Partindo da análise de McCubbins e Schwartz (1984), compreende-se que as PFCs 

fazem parte do escopo de instrumentos que são utilizados em sua maior parte por mecanismos 

de patrulhas policiais. Conforme Monteiro (2018, p.37), realizar relatórios de auditoria das 

atividades e atos do governo ou solicitá-los à Entidades de Fiscalização Superior são 

procedimentos que podem ser usados para verificar se o Executivo está se afastando das 

preferências estabelecidas pelo Legislativo e, assim, garantir que a delegação não se torne 

equivalente à abdicação de poderes sobre o meio ambiente brasileiro. 

 Cabe destacar que os estudos acerca das PFCs não podem ser analisados 

desconsiderando a criação da Comissão Permanente de Fiscalização Financeira e Controle em 

2010. Nas concepções de Araújo (ibid), o controle deveria ser feito nas comissões 

especializadas de cada campo temático, as quais deveriam ser o lócus da fiscalização e controle. 

Dessa forma, se abrem espaços para a análise a respeito da criação da CFFC ter enfraquecido 

ou não a atuação por meio dessas propostas.  

 Ainda conforme a argumentação da autora, a fiscalização e o controle em cada comissão 

permanente seriam favorecidos, entre outros fatores, pela possível especialização temática de 

parlamentares, como no caso dos ambientalistas na CMA e na CMADS. Assim, ao invés do 

forte predomínio do processo legiferante, poderiam atuar com maior frequência no 

monitoramento e debate das políticas públicas, assim como dos atos da administração pública 

e da burocracia que possam afetar as proteções ambientais do país. Portanto, fomentaria a 

capacidade do Legislativo de inquirir e supervisionar o Executivo não apenas em casos de 

ilegalidades e infrações, mas também em sua possível inação. 

Entretanto, ao observar os dados da tabela, é perceptível a baixa preferência dos 

parlamentares por Propostas de Fiscalização e Controle na pauta ambiental. Durante todo o 

período analisado, apenas 7 PFCs foram apresentadas somando a CMA e CMADS, das quais 5 

estão em tramitação, 1 foi rejeitada e outra foi arquivada. Por outro lado, também é visível o 

número relativamente alto para o ano de 2019, representando mais da metade das Propostas 

analisadas nesse espaço de tempo, assim como da adoção dessas medidas que não são 

naturalmente preteridas pelos legisladores. 
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4.2.2 Projetos de Decreto Legislativo 

 Os Projetos de Decreto Legislativo (PDL) são mecanismos de controle que se 

encarregam de regular as matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional, conforme 

previsto no art. 49 da Constituição. Entre suas principais prerrogativas, o inciso V estabelece a 

possibilidade de sustar atos normativos, resoluções e autorizações do Poder Executivo que 

ultrapassem o poder regulamentar ou os limites das competências do Legislativo. Caso 

aprovado, o PDL origina um Decreto Legislativo com efeito e força de lei ordinária que não se 

submete à sanção do Presidente da República. 

 Seguindo as prerrogativas regimentais, os PDLs podem ser apresentados por qualquer 

deputado, senador, comissão da Câmara, do Senado e do Congresso. Durante sua tramitação, o 

projeto segue os preceitos do bicameralismo federal e passa pela Casa iniciadora e pela revisora. 

Sendo assim, tramita pelas comissões de análise de mérito e/ou admissibilidade e segue para 

casa revisora sem a necessidade de passar pelo Plenário caso seja de caráter conclusivo, além 

de retornar para a casa iniciadora caso seja alterado. 

De acordo com Araújo (informação verbal)14, os PDLs frequentemente se tornam uma 

espécie de manifestação política, tendo em vista que não há um seguimento na maioria de seus 

processos. Segundo a autora, os parlamentares demonstram uma preferência por atuar de outras 

formas, como a própria judicialização dos processos em detrimento da busca por soluções 

internas ao Congresso. Sendo assim, podem optar mais por fazer questionamentos diretamente 

na justiça do que pela adoção desses processos internos. 

Contudo, torna-se explícita a importância da participação dos agentes que soam os 

alarmes para que os parlamentares possam perceber os possíveis delitos e passem a atuar mais 

com o uso de PDLs. A fiscalização e controle por meio de alarmes de incêndio faz com que os 

custos sejam bem distribuídos em face da vasta e problemática quantidade de ofensivas que o 

governo Bolsonaro apresenta. Essa dinâmica faz com que o controle possa ser mais eficiente 

do que em um cenário de patrulhas policiais, visto a menor probabilidade de que atos delituosos 

passem despercebidos e causem ainda mais danos ao meio ambiente brasileiro.  

Ainda, é importante ressaltar o fato de que esse instrumento possibilita a atuação dos 

congressistas fora dos limites do Legislativo e sobre atos normativos, resoluções e autorizações 

do Executivo. No governo Bolsonaro, esse dispositivo se torna ainda mais importante em vista 

 
14 Fala da Profª Suely Araújo na disciplina de Legislação e Processo Político, UnB, em 12 nov. 2020. 



55 
 

da estratégia adotada pelo Executivo de fugir dos esforços políticos dentro do Congresso 

Nacional e se direcionar por atos infralegais, conforme bem analisado por Araújo (2020, p.18).  

A análise de dados aqui presente se faz apenas com os referenciais quantitativos, se 

restringindo ao número de PDLs apresentados com o intuito expresso de sustar atos normativos 

do Executivo na pauta ambiental. Entre o período analisado, os anos de 2015, 2019 e 2020 

chamam atenção pelo alto volume de projetos apresentados em vista dos recentes desastres 

ambientais e da mudança ideológica na pasta. Enquanto 2015 soma 17 projetos, os dois 

primeiros anos do Governo Bolsonaro indicam a apresentação de expressivas 57 proposições. 

Os dados da tabela 2 demonstram que os Projetos de Decreto Legislativo não eram o foco de 

atuação dos parlamentares até o ano de 2019. Somando as atividades da legislatura anterior com 

as de 2014, os valores das duas Casas chegaram a 92 projetos em um espaço de cinco anos, 

sendo 63 originais da Câmara e 29 do Senado.  

Para a autora (2020, p.13), os números do governo Bolsonaro podem ser explicados 

sendo os resultados diretos das estratégias governamentais de fazer mudanças regulatórias sem 

alterações de leis. Na tentativa de escapar do controle legislativo, a pauta ambiental do governo 

tem escolhido a atuação por meios infralegais: decretos, instruções normativas, resoluções de 

conselho, despachos ministeriais, despachos de presidentes de autarquias, entre outros 

(informação verbal)15. Consequentemente, há um significativo aumento do número de Projetos 

de Decreto Legislativo durante a atual legislatura, vista a necessidade dos ambientalistas de 

sustarem tais iniciativas antiecologistas. 

Os valores apresentados são indicativos de que a atuação ambientalista tem sido uma 

constante e, de certa forma, bem sucedida. Ainda conforma a análise de Araújo (2020, p.19), 

infere-se que esse aumento quantitativo é uma demonstração da luta ambientalista na defesa 

das leis de proteção ambiental no Brasil. Num cenário de perdas no Legislativo, o Governo 

Bolsonaro tem adotado os caminhos infralegais e regulatórios que, em consequência, acarretam 

o crescimento da atuação por meio desse instrumento. 

Assim como na análise de outros instrumentos, é evidente o rompimento de um 

equilíbrio com o início da legislatura atual e as rupturas na política ambiental brasileira. Até o 

momento, na Câmara dos Deputados, seis projetos aguardam despacho do Presidente da Casa, 

11 aguardam parecer do relator e quatro estão prontas para a pauta. Além disso, 20 tramitam 

em conjunto, sete foram transformados em normas jurídicas e 14 foram arquivados. No Senado 

 
15 Fala da Profª Suely Araújo em reunião via plataforma online, em 28 mar. 2021. 
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Federal, 22 estão tramitando, quatro foram arquivados e três foram aprovados em plenário, dos 

quais dois se tornaram Decretos Legislativos 

4.2.3 Comissões Parlamentares de Inquérito  

Dispostas no art.58 da Constituição Federal, as Comissões Parlamentares de Inquérito 

se caracterizam como o mais forte instrumento de controle legislativo. São requeridas por meio 

das assinaturas de um terço dos membros das Casas em conjunto ou em separado e, 

posteriormente, são submetidas à análise da Secretaria da Mesa para conferência dos fatos e 

dos requisitos constitucionais antes de sua criação. Após os trabalhos, seus resultados podem 

ser encaminhados ao Ministério Público para possível responsabilização civil ou criminal dos 

envolvidos (LEMOS, 2007, p.46).  

Conforme Araújo (informação verbal)16, as CPIs são instrumentos que possuem poderes 

de investigação próprios de autoridades judiciais e, consequentemente, se tornam a forma de 

controle mais forte. Apesar disso, é importante ressaltar que essas comissões não possuem 

poderes de decisão e não indiciam. Dessa forma, ao final de suas atividades, fazem 

recomendações e propostas ao Ministério Público para que possam complementar suas 

atividades com os poderes legais de persecução penal dessa instituição. 

Segundo a autora (ibid), essas Comissões atuam durante o processo de investigação 

como uma espécie de juiz, apesar de não promover julgamentos. Seus membros podem chegar 

a uma lista de nomes, concluir se há alguma evidência de atos ilícitos, fazer proposições de 

políticas públicas e outros. Entre seu grande escopo de possibilidades, as CPIs podem investigar 

e acessar documentos diversos, solicitar a quebra de sigilos, adentrar processos sensíveis e 

rígidos, apurar condutas ilícitas e dar encaminhamento aos seus resultados investigativos. 

No Parlamento brasileiro, as CPIs rompem o equilíbrio político e se constituem como 

direito de minorias. Seguindo esse preceito, é importante notar que apenas cinco dessas 

Comissões podem funcionar simultaneamente. Apesar de ser uma dinâmica rara, a criação de 

uma sexta CPI requer a aprovação de uma resolução em plenário que rompe os limites 

regimentais, mas faz com que a Comissão criada deixe de ser direito de minoria (ibid). 

 Por outro lado, na análise de Lemos (2007, p.46), a instauração de uma CPI pode se 

desviar da atuação focada especificamente na atividade do controle legislativo. A autora aponta 

 
16 Fala da Profª Suely Araújo na disciplina de Legislação e Processo Político, UnB, em 12 nov. 2020. 
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que muitas vezes podem ser vistas pelos legisladores como fonte de benefícios eleitorais, capital 

político, prestígio junto a grupos de interesse, estratégia política da oposição, barganha com o 

governo, pressão a outros parlamentares e até mesmo para impedir a criação de outra comissão, 

visto o limite regimental citado anteriormente. Dessa forma, é importante considerar a sua 

possível cooptação por interesses políticos e a perda de foco na fiscalização e controle.  

Apesar dos possíveis empecilhos, a autora (informação verbal)17 defende que as CPIs 

são mecanismos fundamentais e que não se restringem a apurar atos ilícitos e irregularidades. 

Essas comissões geram atração midiática, chamam a atenção social, expõem os acontecimentos, 

colocam determinados assuntos na agenda política e em pauta, disponibilizam notas 

taquigráficas, dissecam as condutas do Executivo e, em suma, rompem o equilíbrio político. A 

partir dessas prerrogativas, a sociedade pode se colocar como um instrumento de auxílio aos 

legisladores, como no caso da prestação de informações por audiências públicas. Para 

Layrargues (2021)18, na pauta ambiental essa combinação é positiva por tornar explícito o 

caráter da indissociabilidade entre meio ambiente e sociedade. Dessa forma, é possível a 

compreensão da força e importância do controle legislativo exercido por meio dessas 

comissões. 

 Em relação com a teoria de alarmes de incêndio e patrulhas policiais, nota-se que a 

atuação da mídia, as organizações não-governamentais, a sociedade civil e a própria dimensão 

dos desastres e das problemáticas atuaram como alarmes para que os parlamentares iniciassem 

as atividades de fiscalização e controle no contexto das comissões analisadas. Ainda, é válido 

notar que os agentes não possuíam incentivos para soar falsos alarmes, visto a difusão nacional 

das questões analisadas e a similaridade de preferências junto aos legisladores. A existência de 

um fato determinado a ser investigado naturalmente impediu que a atuação das CPIs ambientais 

tenha cerceado os problemas em sua origem, mas suas atividades possibilitaram a devida 

investigação dos atos e das atividades, o tratamento legal das consequências e a recomendação 

aos órgãos cabíveis.  

Os parlamentares, diante da similaridade de preferências e da oportunidade de acumular 

capital político e eleitoral junto aos grupos que soaram os alarmes e aos seus possíveis eleitores, 

tiveram maiores incentivos para a atuação dentro dessas Comissões, em especial nas CPIs de 

Brumadinho e do derramamento de óleo no Nordeste. É válido ressaltar que a teoria de 

 
17 Fala da Profª Suely Araújo na disciplina de Legislação e Processo Político, UnB, em 24 set. 2020. 
18 Fala do Prof. Philippe Layrargues na disciplina de Sociologia do Ambientalismo, UnB, em 10 maio 2021. 
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McCubbins e Schwartz (1984) não compreende os atores legislativos como agentes que visam 

apenas o acúmulo de benefícios particulares como políticos. Nesse sentido, devem ser 

salientados os esforços e a mobilização da Frente Parlamentar Ambientalista e seus membros 

ativos para executar a devida fiscalização e controle dos fatos investigados por essas comissões. 

A seguir, as tabelas apresentam CPIs do período analisado, seu ano e os números de 

audiências públicas de cada uma, conforme seus dados nos portais das Casas. 

 

Tabela 3 – Descritivo das CPIs na Câmara dos Deputados, (2014 – 2020). 

Legislatura Nome Ano Audiências Públicas 

55ª 

Maus-tratos de Animais 2015 3 

Funai e Incra  2015 20 

Funai e Incra 2 2016 0 

Vazamento de Mineração em Barcarena/PA 2018 0 

56ª 
Rompimento da Barragem de Brumadinho 2019 15 

 Derramamento de Óleo no Nordeste 2019 9 

Fonte:˂https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-

inquerito˃. Relatórios Finais das Comissões, informações dispostas em seus portais eletrônicos, descritivos de 

reuniões e agenda da comissão. 

 

Tabela 4 – Descritivo das CPIs no Senado Federal, (2014 – 2020).  

Legislatura Nome Ano Audiências Públicas 

55ª CPI das Barragens 2015 0 

56ª 

CPI de Brumadinho 2019 3 

CPI do Desmatamento na Amazônia Legal  2019 0 

CPI das Queimadas e Desmatamento na Amazônia Legal 2019 0 

Fonte: <https://legis.senado.leg.br/comissoes/?8>. Relatórios Finais das Comissões, informações dispostas em 

seus portais eletrônicos, descritivos de reuniões e agenda da comissão. 

 

Entre as comissões presentes na tabela, identifica-se um cenário exposto por Araújo 

(ibid): em determinadas ocasiões, o Presidente da Casa na qual a CPI seria instaurada não pediu 

a designação dos membros e paralisou o andamento da comissão, a exemplo da CPI das 

Barragens e da CPI de Vazamento de Mineração em Barcarena/PA. Junto a isso, determinadas 
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comissões não concluíram seus trabalhos e não apresentam relatórios finais, como exposto a 

seguir. 

 Instaurada em novembro de 2019 para investigar o desastre ambiental em questão, a 

CPI do Vazamento de Óleo no Nordeste estabeleceu seu plano de trabalho em quatro focos. 

Seus objetivos eram de identificar a origem do óleo, avaliar as medidas tomadas pelos órgãos 

responsáveis e apurar as responsabilidades, além de propor meios para correção dos danos e 

para a prevenção de novos acidentes. Entretanto, a Comissão foi encerrada sem a apresentação 

de um relatório final e, dessa forma, favoreceu os interesses do governo e do Ministério do 

Meio Ambiente, o qual demorou 40 dias para tomar as medidas previstas no Plano Nacional de 

Contingência (ARAÚJO, 2020, p.15).  

 Conforme observado, o período apresenta um total de dez CPIs na área ambiental, sendo 

seis da Câmara e quatro do Senado. Assim como nos outros instrumentos, há uma visível 

preponderância numérica dos anos de 2015 e 2019. Entretanto, ainda é notável a prevalência 

do ano de 2019, principalmente no que se refere a atuação ambientalista no Parlamento perante 

os desastres ambientais e as condutas do Governo na tentativa de “passar a boiada”. As 

atividades das comissões deram origem a diversos projetos legislativos aprovados e solicitaram 

urgência para outros inúmeros em tramitação nas duas Casas. Até o momento, foram registradas 

50 audiências públicas, sendo 47 originais da Câmara e 12 do Senado. Nesse contexto, insere-

se o fomento à participação social daqueles afetados diretamente pelos objetos motivadores do 

trabalho da CPI. 

Por fim, se torna importante compreender na prática como as CPIs são mecanismos que 

podem contribuir significativamente para a proteção ambiental brasileira. Caso consigam 

desenvolver seus trabalhos e concluir os relatórios finais, os resultados podem ser muito 

produtivos. Entre esses casos, vale analisar como as CPIs de Brumadinho contribuíram para a 

investigação, a correção e a prevenção de novos desastres ambientais. 

4.2.3.1 Atuação das CPIs do desastre de Brumadinho 

Em sequência ao desastre socioambiental acontecido em janeiro de 2019, ambas as 

Casas Legislativas instauraram Comissões Parlamentares de Inquérito para sua devida 

investigação. Durante suas atividades, as CPIs ouviram testemunhas, realizaram 18 audiências 

públicas, analisaram provas e documentos advindos do Ministério Público Federal e do 

Ministério Público de Minas Gerais, além dos inquéritos e operações de busca e apreensão 
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conduzidos pela Polícia Federal. Ainda, trouxeram um grande foco social e midiático para o 

desastre acontecido e para a situação atual das fiscalizações das barragens brasileiras. 

Após as investigações, a CPI de Brumadinho do Senado Federal chegou à conclusão de 

que as empresas estavam cientes dos riscos e pediu o indiciamento das pessoas jurídicas e de 

pessoas físicas integrantes das duas envolvidas (Vale e TÜV SÜD). Conforme a Agência 

Senado (2019)19, os senadores apresentaram os relatórios finais com dezenas de projetos de 

aprimoração legislativa na área de segurança de barragens e temas correlatos. Além disso, suas 

conclusões pediram o indiciamento daqueles envolvidos diretamente no desastre; a aprovação 

do fim das barragens de rejeito; a indenização aos moradores; a regulação e fiscalização de 

todas as barragens; e a cobrança de royalties da mineração do lucro das mineradoras. 

A CPI de Brumadinho da Câmara dos Deputados também argumenta que as empresas 

estavam cientes e assumiram os riscos no rompimento da barragem. Nas concepções do relator 

Rogério Correia (PT-MG), houve uma omissão dolosa na atuação dos envolvidos no desastre, 

propondo o indiciamento das empresas e dos profissionais da Vale. Ainda, após concluir suas 

investigações, propôs que o relatório fosse enviado para órgãos federais e estaduais, Executivo, 

Legislativo e Ministério Público. 

Além de contar com as duas Comissões Parlamentares de Inquérito, o parlamento 

utilizou uma Comissão Externa da Câmara na execução das atividades. Dessa forma, foi capaz 

de estabelecer um planejamento de controle legislativo amplo e definido com a devida 

repartição das atividades investigativas. Enquanto as CPIs focalizaram os processos de 

investigação e posteriores responsabilizações, a Comissão Externa de Brumadinho tratou dos 

aperfeiçoamentos e proposições de leis referentes à pauta. 

4.2.4 Comissões Externas 

As Comissões Externas são instrumentos estabelecidos pelos regimentos das duas Casas 

Legislativas que visam acompanhar fatos específicos e assuntos previamente estabelecidos e de 

interesse parlamentar. Previstas nos art. 74 e 75 do Regimento do Senado e no art. 38 do 

Regimento da Câmara, essas comissões são criadas em prol da representação das Casas em 

trabalhos e missões externas. Portanto, suas prerrogativas concedem a possibilidade da 

 
19 SENADO, Agência. CPI aprova indiciamento de 14 pessoas por homicídio em Brumadinho. Senado Notícias, 

2019. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/07/02/cpi-aprova-indiciamento-de-14-

pessoas-por-homicidio-em-brumadinho. Acesso em: 5 de jun. de 2021. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/07/02/cpi-aprova-indiciamento-de-14-pessoas-por-homicidio-em-brumadinho
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/07/02/cpi-aprova-indiciamento-de-14-pessoas-por-homicidio-em-brumadinho


61 
 

verificação in loco do objeto de análise da comissão e permite uma melhor atuação fiscalizadora 

para seus membros.  

Além do controle exercido, essas comissões podem servir como dispositivos para 

desenvolver e aprimorar as legislações referentes ao tema abordado. Sendo assim, algumas 

dessas comissões focalizam esta função e trabalham em conjunto e suporte para outras, como 

CPIs e comissões permanentes. Ao fim dos trabalhos, as comissões externas podem apresentar 

propostas legislativas que visam a cobrir as lacunas que se encontram presentes nos temas 

correlatos ao estudo desenvolvido. 

Junto a isso, as comissões externas incrementam a possibilidade de aprimorar a 

fiscalização e o monitoramento sobre determinada pauta. A partir dos trabalhos, a comissão 

pode sugerir o desenvolvimento de meios e recursos para que haja uma fiscalização mais 

eficiente, além de estabelecer quais seriam as instituições apropriadas para executá-la. Ainda, 

podem analisar normas legais, infralegais, dispositivos legislativos, exigências ao 

monitoramento e prerrogativas de órgãos fiscalizadores no intuito de monitorar com maior rigor 

e critérios melhor definidos.   

Em seus trabalhos, as comissões analisadas apresentaram características de controle 

tanto ex ante quanto ex post. Considerando as premissas de McCubbins e Schwartz (1984), 

compreende-se que são mecanismos que foram utilizados majoritariamente após o acionamento 

dos alarmes de incêndio, tendo em vista que há uma ligação com o que Lemos (2005, p.110) 

chama de “eventos especiais e específicos”. Por outro lado, vale ressaltar que as comissões 

também podem atuar por meio de patrulhas policiais, tendo em vista que as "observações in 

loco" fazem parte do escopo de atividades das patrulhas. Assim como em outros contextos, a 

repercussão midiática, a sociedade civil e as organizações não governamentais foram atores 

fundamentais para que fossem fiscalizadas as ações do governo e as problemáticas ambientais 

em questão. 

Dessa forma, entende-se que a atuação das comissões externas pode ser um mecanismo 

de fiscalização, monitoramento, aprimoramento e controle legislativo. Além de servir de 

suporte para os trabalhos de comissões permanentes, sua atuação especializada pode preencher 

lacunas e corrigir deficiências. Portanto, se constituem como um meio para que as 

problemáticas ambientais possam ser avaliadas e acompanhadas de perto pelos legisladores 

envolvidos, promovendo maior qualidade na execução do devido controle legislativo para cada 

situação. 
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A seguir, as tabelas apresentam as Comissões Externas do período analisado, seu ano e 

os números de audiências públicas de cada uma, conforme seus dados nos portais das Casas. 

Tabela 5 – Descritivo das Comissões Externas na Câmara dos Deputados, (2014 – 2020). 

Legislatura Nome Ano Audiências Públicas 

54ª Enchente do rio Madeira - Acre e Rondônia 2014 0 

55ª 

Rompimento da barragem na região de Mariana/MG 2015 7 

Seca no semiárido Nordestino 2015 8 

Situação de emergência em Xanxerê 2015 1 

Transposição do Rio São Francisco 2015 17 

Barreira do Cabo Branco 2016 0 

Crise Hídrica de Campina Grande 2016 0 

Prevenção de Desastres e Auxílio às Vítimas no RJ 2016 0 

Projeto Revolusolar de energia renovável 2016 0 

Situação de emergência do município de Tubarão 2016 0 

Situação hídrica nos municípios do CE 2016 0 

Chuvas em Alagoas e Pernambuco 2017 0 

Situação hídrica nos municípios de MG 2017 8 

Bacias de Rejeitos de Mineração em Barcarena/PA 2018 2 

Fórum Mundial da Água 2018 0 

56ª 

Integração entre Meio Ambiente e Economia 2019 3 

Crise socioambiental em Belém 2019 0 

Desastre de Brumadinho 2019 4 

Afundamento do Solo em Maceió 2019 1 

Derramamento de óleo no Nordeste 2019 3 

Acordo entre Vale e MG 2020 0 

Queimadas em biomas brasileiros 2020 2 

    Total 56 

Fonte: ˂https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/externas˃ 

 

Tabela 6 – Descritivo das Comissões Externas no Senado Federal, (2014 – 2020) 

Legislatura Nome Ano 
Audiências 

Públicas 

55ª 

CTBHSF - Comissão Temporária para Acompanhamento das Obras 

da Transposição e Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco 

2015 1 

CTPNSB - Comissão Temporária da Política Nacional de Segurança 

de Barragens 
2015 2 

CTCRSHDR - Comissão Temporária para Traçar Diagnóstico da 

Crise Hídrica 
2015 0 

CEJAVARI - Comissão Externa da Terra Indígena do Vale do Javari 2017 0 

56ª 

CTEOLEO - Comissão Temporária Externa para acompanhar as 

ações de enfrentamento às manchas de óleo no litoral brasileiro 
2019 1 

CTEPANTANAL - Comissão Temporária Externa para acompanhar 

as ações de enfrentamento aos incêndios detectados no bioma Pantanal 
2020 8 

   Total 12 

Fonte: ˂https://legis.senado.leg.br/comissoes/?8˃ 
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Nota-se que entre as comissões que conseguiram desenvolver seus trabalhos as 

audiências públicas apareceram como fatores que enriqueceram e contribuíram 

significativamente para os legisladores. Elencada nas teorias de McCubbins e Schwartz (1984), 

essa prática demonstrou a importância da combinação de diferentes estratégias para que os 

objetivos dos trabalhos das comissões fossem alcançados de forma satisfatória.  

Assim como em outros instrumentos, as comissões externas apresentaram um 

considerável aumento em suas atividades nos anos de 2015 e 2019. Nestes períodos, as 

problemáticas ambientais exigiram um esforço ainda maior por parte do parlamento, tendo em 

vista os diversos desdobramentos ambientais, sociais, econômicos e geográficos que se 

desenvolveram. Em um cenário de crises, essas comissões despontaram como atores-chave para 

o entendimento das especificidades dos contextos afetados por cada um desses desastres e, 

posteriormente, para a devida resolução desses problemas. 

Num contexto geral, somando os valores das 26 comissões externas do período 

analisado, foram apresentadas dezenas de novas proposições legislativas e alterações nas leis 

existentes. Da mesma forma, foram feitas recomendações de atividades de fiscalização, 

monitoramento e controle na pauta ambiental. Até então, entre as encerradas e as em 

funcionamento, já foram realizadas 56 audiências públicas na Câmara dos Deputados e 12 no 

Senado Federal, totalizando 68 eventos.  

Entre as comissões presentes na tabela, é relevante que se considere como exemplo de 

atuação a Comissão Externa do Desastre de Brumadinho (CexBruma) instaurada na Câmara 

dos Deputados. Conforme o relatório final, suas atividades foram determinadas especificamente 

na busca por aprimoramentos legislativos envolvendo as temáticas referentes às barragens de 

mineração no país. No encerramento da Comissão, foram apresentadas nove proposições que 

abrangiam oito tópicos de atuação referentes a correção das deficiências legislativas e a 

prevenção de novos desastres de mesma espécie. 

Ao mesmo tempo, a comissão ainda diagnosticou os problemas referentes à fiscalização 

e ao monitoramento das barragens. Sobre a fiscalização, o relatório apontou a necessidade da 

aplicação efetiva do escopo de ações entendidas como fundamentais para fiscalizar mineradoras 

e barragens, além de considerar como responsáveis o Ministério de Minas e Energia e os 

Conselhos Federais e Regionais de Engenharia. Sobre o monitoramento, a comissão se 

preocupou em destacar dispositivos adequados para acompanhar se as empresas de mineração 

estariam fazendo a devida aplicação e execução dos aprimoramentos legislativos feitos.   
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4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em virtude da análise realizada, compreende-se que os instrumentos de controle 

legislativo são fundamentais e complementares entre si. Como visto, há um grande espaço para 

que determinados mecanismos sejam utilizados com maior frequência, enquanto outros 

recebam uma maior continuidade em seus trâmites. É evidente a necessidade da fiscalização e 

do monitoramento legislativo serem fomentados e colocados como presença cada vez mais 

constante na área ambiental. 

Nota-se que o uso dos instrumentos analisados apresentou um crescimento exponencial 

com a orientação ideológica da atual legislatura e do governo. O salto quantitativo é uma 

amostra de que os trabalhos ambientalistas estão sendo cada vez mais exigidos dentro e fora da 

arena parlamentar. A atuação governamental na pasta do Meio Ambiente tem caminhado para 

fins destrutivos e pontos irrecuperáveis, o que explicita a necessidade de apoio aos membros da 

coalizão ambientalista do Congresso (ARAÚJO, 2020, p.19). 

É possível dizer que os obstáculos e ataques à preservação do meio ambiente nunca 

foram tão fortes e agressivos. Os dados apresentados são a comprovação de que os ataques têm 

crescido de forma intimidante e direcionados tanto por vias legais, quanto por decisões 

infralegais. Além do fortalecimento da coalizão dos desenvolvimentistas tradicionais, o 

governo tem utilizado as próprias instituições ambientalistas para promover a destruição 

enraizada no conceito de “passar a boiada” do Ministro Salles. 

Os números permitem as constatações científicas daquilo que se faz notório desde o 

início do governo Bolsonaro: a escolha é não ter uma política ambiental (ARAÚJO, 2020, p.19). 

O motivo desse crescimento explosivo não é ao acaso, visto que os recentes recordes de 

desmatamento e queimadas se relacionam diretamente com as ações ideológicas e destrutivas 

na pasta. Torna-se evidente que o crescimento apresentado se faz como uma resposta direta a 

nova orientação da política ambiental brasileira. 

Por outro lado, como analisado por Araújo (ibid), as recentes derrotas do governo no 

Congresso permitem o entendimento de que temos um controle legislativo forte e presente em 

tal área temática. Entretanto, as estratégias de fiscalização, monitoramento e controle devem 

ser tão pulverizadas quanto são as estratégias de ataque dos antiecologistas fortalecidos pela 

chancela governamental. Portanto, abrem-se espaços para uma maior e mais contundente 

atuação perante os múltiplos focos de desmontes institucionais, desregulação, esvaziamento de 

órgãos, flexibilização de normas e entre outros. 
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 Nesse contexto, ressalta-se a importância do fortalecimento e da adoção constante de 

tais dispositivos de controle legislativo. Além de ser ideal que utilizem com maior frequência 

até mesmo os instrumentos não preteridos, fica evidente que os legisladores podem recorrer 

muito mais ao Tribunal de Contas da União, visto sua natureza jurídica de órgão auxiliar para 

a fiscalização e controle. Ao saber que cada instrumento tem em sua estrutura características 

positivas e negativas, é factível afirmar que a forma mais eficaz de controle é aquela que pode 

combinar vários mecanismos em um mesmo cenário. 
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5 CONCLUSÃO 

De forma geral, a pesquisa buscou responder e explicar como o Congresso Nacional 

estabeleceu o controle legislativo sobre a política ambiental brasileira entre 2014 e 2020. Assim, 

foi possível analisar e explicar a atuação dos parlamentares, em especial aqueles que se 

identificam com a pauta ambientalista, na tentativa de derrubar os avanços antiecologistas 

perpetrados pelo Executivo nos anos em análise. Dessa forma, é importante ressaltar alguns 

resultados da pesquisa em conjunto com a parte teórica estudada. 

Inicialmente, o estudo objetivou analisar as premissas de que essas ofensivas e avanços 

foram possibilitados pela delegação ter se tornado uma abdicação de poderes na pauta ambiental 

e pelo esquecimento da função de fiscalização e controle. Entretanto, foi constatado que não 

houve essa abdicação e nem o esquecimento, mas sim um esforço ainda mais forte vindo da 

esfera Executiva por meio de ataques multidirecionais contra a institucionalização da política 

ambiental brasileira. Face a uma força institucional muito grande nas mãos do Presidente, a 

capacidade reativa do Legislativo e os poderes dos ambientalistas no Congresso ficaram 

limitados (ARAÚJO, 2020, p.17). 

Nas palavras de Lemos (2007, p.52), o Legislativo executa sua função apesar de todas as 

suas limitações, mas é afetado por uma dinâmica que torna possível o Executivo “ter o controle 

sob controle”. Ressalta-se, de acordo com a autora, o fato que os legisladores não possuem as 

prerrogativas necessárias para atuar significativamente na estrutura e no planejamento do 

Governo, o que exemplifica que as possibilidades de atuação do Legislativo perante o Executivo 

são reduzidas. Ainda, o estudo permitiu a compreensão que durante o governo Bolsonaro e suas 

explícitas orientações antiecologistas os obstáculos são ainda maiores.  

 Entretanto, ao contrário do esperado, os resultados mostraram que o fortalecimento 

antiecologista não enfraqueceu a atuação dos ambientalistas, mas fortaleceu tanto sua 

organização quanto seus esforços na busca pela fiscalização e controle. Como exemplificado 

por Araújo (2020, p.17), com exceção das mudanças estruturais no MMA e em seus poderes, a 

coalizão ambientalista do Congresso conseguiu evitar alterações na proteção ambiental legal. 

Nesse sentido, os dados demonstraram a relação diretamente proporcional entre o aumento das 

problemáticas e ataques ao meio ambiente com o aumento das atividades de controle legislativo. 

Portanto, é possível afirmar que não há negligência e tampouco esquecimento, mas sim um 
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desequilíbrio entre os poderes, uma tentativa exacerbada de atacar as institucionalidades 

ambientais e a preferência dos legisladores por uma estratégia específica de controle e atuação. 

Após a análise, nota-se que alguns instrumentos indicaram sinais que corroboram os 

argumentos da autora acerca da atuação do governo Bolsonaro. Entre eles, por exemplo, o 

aumento significativo no número de Projetos de Decreto Legislativo explicita as tentativas do 

Executivo de evitar os processos legislativos e adotar estratégias e medidas infralegais, como 

decretos, instruções normativas, resoluções de conselho, despachos ministeriais, despachos de 

presidentes de autarquias, entre outros mecanismos. Por meio dessa atuação, o governo busca 

evitar as derrotas e os holofotes políticos dentro do Congresso e passa a atuar por fora do 

Legislativo para alcançar os seus objetivos, o que também é um demonstrativo da força da 

coalizão ambientalista. 

A pesquisa analisou as variações no uso dos instrumentos de controle durante os anos e 

identificou uma amplitude considerável entre os anos, mas protagonizada por um aumento 

expressivo na atual Legislatura. Enquanto em legislaturas anteriores a fiscalização e o controle 

eram majoritariamente voltados para desastres naturais e questões gerais, a atual demonstra 

uma preocupação ainda maior com as reorientações ideológicas, as tentativas de 

desinstitucionalização da política ambiental brasileira e a radicalização do antiecologismo 

inserida dentro da esfera estatal. Portanto, nota-se como esses fatores são alguns dos pontos 

determinantes para explicar o aumento no uso dos dispositivos de controle e o fortalecimento 

dos esforços ambientalistas contra a atuação do Executivo.  

É importante notar que o maior uso de determinados instrumentos não se trata de serem 

melhores ou piores que os outros, visto que cada um tem suas especificidades, benefícios e 

possibilidades de uso. Da mesma forma, os números apresentados pela Câmara não significam 

que o Senado tenha menos interesse em fiscalizar e controlar os atos do Executivos, mas que 

suas diferenças estruturais e institucionais refletem naturalmente nos números. Assim, os 

legisladores analisam os custos e benefícios de acordo com o contexto e com a situação para 

que possam escolher seus modelos e suas estratégias. 

Nesse contexto, é necessário retomar a teoria dos alarmes de incêndio e patrulhas para 

entender os resultados da pesquisa. Na teoria de McCubbins e Schwartz (1984), o controle feito 

por patrulhas é mais centralizado, ativo, direto e constante, mas também mais custoso. Nesse 

modelo, os congressistas acompanham as questões vindas do agente e, dependendo da 

concordância, decidem se o controle formal é necessário ou não. Entretanto, a seleção das 
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amostras de atividades governamentais a serem fiscalizadas pode fazer com que possíveis 

motivos para o controle passem despercebidos dos parlamentares. 

Por sua vez, os alarmes de incêndio se caracterizam como uma forma mais descentralizada 

e reativa, depositando determinada confiança na atuação dos alarmes e na distribuição de custos 

entre os legisladores e os demais atores envolvidos. Então, em situações em que esses atores 

não concordam com as políticas ou com as atividades governamentais, ativam o alarme e os 

legisladores passam a analisar se há uma similaridade de preferências entre eles, assim como 

seus possíveis custos e ganhos com a atuação. Caso haja similaridade e seja um contexto 

potencialmente positivo, os legisladores realizam o controle formal. Em caso contrário, o 

alarme é apenas ignorado. 

Em seu estudo, os autores estabelecem premissas motivacionais, técnicas e institucionais. 

Por meio desses princípios, analisam quais seriam as formas de controle estabelecidas e os 

contextos envolvidos tanto para decidir entre atuar por patrulhas ou alarmes, quanto para decidir 

entre quais instrumentos serão utilizados. Assim, consideram todo o contexto político que 

permeia as decisões, como a maximização de créditos, ganhos eleitorais, capital político, 

possíveis conflitos, custos de tempo e recursos, entre outros. 

A partir desse contexto, cada instrumento disposto pela Constituição de 1988 e pelos 

Regimentos Internos das Casas possui sua especificidade, seus custos e benefícios. Por essas 

características específicas de cada dispositivo e suas consequências, se explicam as variações 

no uso desses dispositivos ao longo do período analisado. Então, seguindo as premissas 

analisadas por McCubbins e Schwartz (1984), os parlamentares analisam esses fatores e 

estabelecem seu curso de ação de forma específica para cada contexto. 

Os resultados demonstram que os parlamentares possuem uma preferência expressa na 

área ambiental pelo modelo de alarmes de incêndio (fire-alarms), visto que a eficiência da 

adoção dessa estratégia justifica a sua preferência em detrimento do controle por patrulhas 

(police-patrol). Vale ressaltar que isso não significa dizer que são modelos excludentes ou que 

patrulhas não funcionam, apenas que a estrutura do Executivo e do Legislativo brasileiro tornam 

os alarmes mais eficientes, vistos seus custos de tempo, oportunidade, recursos e entre outros. 

Nesse sentido, com base em Lemos (2007, p.51), nota-se que o Brasil apresenta um modelo 

constitucional restrito nas atividades de governo, no qual os parlamentares com orientações 

ambientalistas utilizam as prerrogativas constitucionais em um contexto de incentivos que 
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favorecem o controle ex post. Portanto, por meio dos alarmes de incêndio, os congressistas 

atuam com ênfase nas atividades do governo em detrimento de seus processos. 

Sendo verdadeiro que os parlamentares são ativos no controle da agenda ambiental, 

questiona-se como o Brasil pôde chegar a um caos jamais visto em sua história. Anteriormente, 

as propostas do Executivo estavam em maior consonância com os objetivos e preferências do 

Legislativo. Entretanto, o atual cenário mudou com as orientações ideológicas e tentativas de 

desinstitucionalização do ambientalismo brasileiro, e as ofertas passaram a se encontrar muito 

mais distantes tanto do status quo quanto das prioridades legislativas e ambientais. Dessa forma, 

os dados sustentam que os congressistas preferem que se mantenha o sq da política ambiental 

ao invés de aceitar uma posição do Executivo. Então, corroboram o argumento de que houve 

uma radicalização do antiecologismo no governo brasileiro, conforme Layrargues (2021). 

Como analisado pelos referenciais bibliográficos, o Brasil historicamente apresentava um 

gradualismo e uma progressividade constante na institucionalização da política ambiental do 

país. As conquistas ambientalistas e os marcos históricos foram resultados de processos lentos 

e bem elaborados, frutos de um longo trabalho de inserção do meio ambiente na agenda política 

e na pauta legislativa. Infelizmente, o Brasil já passava por um processo de desconstrução 

gradativa nesses avanços ambientais que foi exponencialmente radicalizado pelo governo 

Bolsonaro, sua reorientação ideológica e sua chancela para o crescimento no desmatamento, 

nas queimadas, na destruição dos ecossistemas e biomas, na extinção de espécies, no avanço 

agropecuário, na destruição ambiental, entre outros. 

Portanto, nota-se que a complexidade do antiecologismo do Executivo torna necessária 

uma maior quantidade de atores envolvidos em sua fiscalização e controle para que seja possível 

reverter o cenário desastroso na qual a política ambiental do país foi inserida. Assim, manifesta 

a necessidade de mobilização de atores públicos e privados, entidades da sociedade civil, 

organizações internacionais, ONGs e mídia em torno de fiscalizar as atividades do governo. 

Frente a dificuldade de estenderem sua atenção para todos os atos do Executivo, os 

congressistas da coalizão ambiental precisam de suporte e apoio para que nenhum ímpeto 

antiecologista passe despercebido (ARAÚJO, 2020, p.20).  

Em conclusão, a pesquisa pôde demonstrar como a atuação do controle legislativo na pauta 

ambiental se tornou ainda mais importante durante o atual governo Bolsonaro. Ao contrário do 

que se imaginava anteriormente, os congressistas estão ainda mais ativos na busca por frear os 

interesses do Presidente e da sua base de apoio. Por meio dessa compreensão, esse estudo 
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poderá servir de base para próximas análises acerca dessa função legislativa face ao 

fortalecimento dos poderes do Executivo e suas reorientações ideológicas. 
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