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Introdução 

 

 As formulações mais contemporâneas sobre as relações civis-militares em uma 

democracia conferem grande relevância ao papel desempenhado pelo Poder 

Legislativo na elaboração e no controle e fiscalização de políticas de defesa nacional 

(Bruneau e Matei, 2008; Giraldo, 2006; Cottey, Edmunds e Forster, 2002). Apesar 

desse entendimento, a maioria dos autores que analisa as relações civis-militares na 

América Latina observa que há um desinteresse dos políticos pela temática da defesa. 

Esse é um aspecto abordado em especial por Pion-Berlin e Trinkunas (2007), que 

utilizam o termo déficit de atenção para descrever a falta de empenho dos políticos 

nessa área. 

De acordo com os dois pesquisadores, esse déficit de atenção é motivado por 

fatores históricos, estruturais e racionais. Os raros conflitos ocorridos durante o 

processo de formação dos países na região resultou no desenvolvimento de Forças 

Armadas pouco ofensivas, que oferecem mais riscos aos próprios governos do que a 

outros países. Estruturalmente, as poucas ameaças externas enfrentadas pelos estados 

da América Latina despertariam um baixo interesse dos cidadãos pelo tema. Por fim, 

não haveria incentivos eleitorais para o engajamento de políticos nas questões de 

defesa. Esse é um ponto também destacado, no Brasil, por Rizzo de Oliveira (2004), 

que o resume na frase “os militares não dão votos”.   

Nos últimos anos, a maior parte das condições descritas por Pion-Berlin e 

Trinkunas foi mantida no Brasil, mas as escolhas dos políticos foram possivelmente 

impactadas pela introdução de uma nova agenda de defesa nacional no Brasil a partir 

de 2008. A Estratégia Nacional de Defesa (END) representou um marco nesse 

processo. A publicação do documento viabilizou a reestruturação do Ministério da 

Defesa e o processo de reaparelhamento das Forças Armadas. Houve ainda a criação 

do Conselho de Defesa da Unasul, o lançamento do Livro Branco, o envio de tropas 

para missões de paz no Haiti e no Líbano, a publicação da Lei de Acesso à 

Informação e a instalação da Comissão Nacional da Verdade, que compuseram um 

conjunto de ações sem precedentes desde a redemocratização do país. Associada a 

esses eventos inéditos, houve a continuidade de ações complementares e subsidiárias, 

como os serviços sociais prestados pelos militares na Amazônia e o uso das Forças 

Armadas em operações de segurança pública. A melhor sinalização das 

transformações ocorridas nos últimos tempos foi a ampliação dos chamados projetos 
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estratégicos empreendidos pelas três Forças, como a construção de um submarino 

com propulsão nuclear e o desenvolvimento de um sistema composto por radares e 

outros equipamentos para monitorar as fronteiras do país, o chamado Sisfron. Esses 

projetos, que contemplam diferentes dimensões da END, foram sistematizados pelo 

Ministério da Defesa no Plano de Articulação e Equipamento de Defesa (PAED), que 

prevê investimentos de mais de R$ 400 bilhões até 2035.  

 Ao fazer a abordagem das escolhas dos políticos, Pion Berlin e Trinkunas 

(2007) argumentam que não há incentivos para o engajamento nas questões de defesa 

porque os eleitores não percebem essa área como provedora de bens públicos (public 

goods) e nem de bens privados (private goods). Em sentido contrário a essa 

argumentação, observamos que o aumento do nível de gastos com a defesa a partir de 

2008 teve desdobramentos na economia. O Gráfico 1 ilustra a evolução do orçamento 

do Ministério da Defesa. A rubrica investimento passou a representar, em média, 

11,5% do total do orçamento e chegou a ultrapassar, em alguns anos, os gastos com 

custeio. Em período anterior a 2008, os investimentos representavam um pouco 

menos que 6%. Esse incremento se deve, em grande parte, aos projetos prescritos pela 

Estratégia Nacional de Defesa (Gouvea, 2015; Bataglino, 2013). Atualmente, o Brasil 

dispõe de mais de 500 empresas
3
 envolvidas em diferentes etapas de fabricação de 

produtos bélicos para atender, por exemplo, ao processo de reaparelhamento das 

Forças Armadas
4
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Livro Branco da Defesa Nacional. Disponível em 

<http://www.defesa.gov.br/arquivos/2012/mes07/lbdn.pdf> . Acesso em 11 set. 2015.  
4
 As compras realizadas pelo governo representam mais de 90% das vendas desse setor (Estudo da 

Fipe. Disponível em <http://www.abimde.org.br/downloads>. Acesso em 9 set. 2015) 
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Gráfico 1. Orçamento do Ministério da Defesa de 2001 a 2014 (em R$ milhões) 

 

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados do Ministério do Planejamento 

 

As ações subsidiárias e complementares empreendidas pelas Forças Armadas 

também contradizem a análise de que a defesa não é provedora de bens públicos. 

Apesar de se configurarem como um desvio de função e serem vistas com sérias 

restrições por membros das Forças Armadas, os serviços sociais prestados pelos 

militares foram ampliados nos últimos anos. A expansão dessas atividades é 

condizente com uma análise mais recente de Pion-Berlin (2016), que observa que 

missões dessa natureza têm sido utilizadas com bastante frequência e cumprem papel 

relevante em países da América Latina
5
. Em muitas localidades da Amazônia 

brasileira, oficiais das três Forças são as únicas autoridades públicas presentes. O 

programa Calha Norte, lançado pelas Forças Armadas em 1985 para promover a 

ocupação e o desenvolvimento da região norte, atende atualmente a 194 municípios 

onde habitam cerca de oito milhões de pessoas
6
. Nesses locais, os militares têm 

participado da construção de equipamentos públicos, como escolas, creches, hospitais 

e rodovias, além de prestar assistência médica aos moradores. A atuação das Forças 

Armadas na segurança pública em regiões metropolitanas, particularmente no Rio de 

Janeiro, também se configura como um provimento de bem público. Cerca de dois mil 

                                                           
5
 O autor argumenta que empregar as Forças Armadas nessas missões é adequado, desde que se 

observe algumas condições: o nível de urgência e de gravidade do problema em que as Forças Armadas 

serão empenhadas em resolver, a compatibilidade dessas missões com a capacidade e as habilidades 

que os militares detêm, e a indisponibilidade de soluções alternativas ao empenho das Forças Armadas.  
6 Disponível em <http://www.defesa.gov.br/programas-sociais/programa-calha-norte>. Acesso 

em 2 set. 2015. 
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oficiais foram mobilizados para apoiar o processo de pacificação do complexo de 

favelas conhecido como Alemão-Penha, por exemplo.  

O objetivo deste trabalho é examinar como essa nova conjuntura influenciou 

as atividades do Congresso Nacional sobre defesa nacional. A criação de duas frentes 

parlamentares e a instalação de quatro subcomissões encarregadas de tratar de 

assuntos correlatos à defesa no âmbito das comissões de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional da Câmara dos Deputados e do Senado Federal sugerem que o Legislativo 

está mais atuante nesse tema. A nossa suposição, portanto, é de que a agenda da 

defesa nacional estabelecida após 2008 criou incentivos para um maior ativismo 

parlamentar nas questões de defesa.  

De forma sintética, os parâmetros de análise que serão conduzidos por este 

estudo contemplam uma análise longitudinal de nível nacional, cuja variável 

dependente é a variação do ativismo parlamentar na área de defesa nacional e nos 

assuntos militares e cuja variável independente é a expansão dos projetos estratégicos 

do Ministério da Defesa após a publicação da Estratégia Nacional de Defesa. 

Para avaliar o ativismo parlamentar, realizaremos um levantamento de todas as 

iniciativas de deputados e senadores relacionadas aos assuntos militares e à defesa 

nacional
7
, além de consultas a documentos oficiais, como atas de sessões e notas 

taquigráficas, e entrevistas com servidores da Câmara e do Senado e com 

parlamentares que tiveram atuação destacada nas comissões de relações exteriores e 

defesa nacional. A partir desses dados, buscaremos responder a três perguntas: Em 

que medida a atuação do Congresso afeta as políticas de defesa nacional? Em que 

medida o Congresso interfere em iniciativas do Executivo sobre defesa nacional? Em 

que medida o Congresso exerce controle efetivo sobre as Forças Armadas e sobre a 

execução de políticas de defesa? As respostas a essas questões atendem ao modelo 

prescrito por Arter (2006), que defende uma abordagem multidimensional para 

avaliação mais ampla do desempenho do Poder Legislativo
8
.  

                                                           
7
 Neste estudo, o conceito de políticas de defesa nacional coincide com a definição trabalhada por 

Pion-Berlin e Trinkunas (2007, p. 77): “the development of plans and processes designed to provide for 

the oversight, organization, training, deployment, and funding of the armed forces”. 

8
 Arter (2006) propõe uma pergunta guarda-chuva que contempla essas diferentes dimensões:“how do 

legislators, both severally and collectively, work to perform their legislative roles in the three phases of 

the legislative process – that is, in the formulation and deliberation of public policy and oversight of the 

executive?’”.  Meneguin e Inácio (2014) fazem uma leitura das razões que motivaram Arter a propor 

essa pergunta: “Como assinala Arter, a produção sobre o tema tem focalizado dimensões específicas da 

atuação deste poder, dirigindo o foco da avaliação ora para a capacidade legislativa, ora para a 

operação efetiva dessa estrutura institucional ou, ainda, para os resultados que ela produz. O ponto 
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A partir dos dados levantados, pretendemos explorar também questões que 

têm permeado os debates nos estudos legislativos no Brasil, como paroquialismo 

versus atuação com foco em temas nacionais, grau de delegação do Congresso 

Nacional ao Poder Executivo, e a capacidade do Legislativo de controlar e fiscalizar o 

Executivo. Dessa forma, pretendemos promover um diálogo entre dois campos de 

destaque da ciência política brasileira: os estudos legislativos e as relações civis-

militares.   

O período analisado nesta pesquisa, de 1999 a 2014, compreende o início das 

atividades do Ministério da Defesa e os anos que sucederam a publicação da 

Estratégia Nacional de Defesa até o término do primeiro mandato de Dilma Rousseff. 

A criação do Ministério da Defesa foi definida como ponto de partida da coleta de 

dados porque, além de representar um primeiro esforço de civilianização da temática 

de defesa nacional no país após a redemocratização ao nomear alguém de fora das 

Forças Armadas para chefiar a pasta, conferiu uma estrutura político-administrativa à 

área de defesa que permanece razoavelmente uniforme até os dias de hoje. Na 

avaliação de Rizzo de Oliveira (2005, p. 160), a criação do Ministério foi a “mais 

profunda reforma da história republicana nas relações entre o poder político e as 

Forças Armadas”.   

Este trabalho está organizado em três partes, além desta introdução. Na 

próxima seção, resgatamos os principais marcos teóricos relativos às relações civis-

militares, no Brasil e no mundo, e sobre o funcionamento do Congresso Nacional e o 

comportamento parlamentar no Brasil. Em seguida, analisamos os dados levantados 

sobre a atividade parlamentar nos assuntos militares e na defesa nacional. Por fim, 

fazemos as considerações finais.    

 

As relações civis-militares e o Poder Legislativo 

 
Tradicionalmente, os estudos sobre as relações civis-militares abordam os 

mecanismos de controle sobre as Forças Armadas (Olmeda, 2013). Esse enfoque se 

deve, em grande medida, à influência do trabalho pioneiro de Huntington (1957). No 

livro The Soldier and the State, o autor argumenta que a atividade castrense é 

                                                                                                                                                                      
central é que esses focos seletivos acabam por produzir uma visão fragmentada da dinâmica da 

organização legislativa, dificultando a modelagem sobre o conjunto das atividades parlamentares” (p. 

7).   
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incompatível com os valores democráticos e liberais. Nesse sentido, os militares 

deveriam se profissionalizar e cultivar seus próprios valores submetidos ao que ele 

chama de “controle civil objetivo”. 

Trabalhos mais recentes, no entanto, tentam superar a ênfase excessiva no 

controle. Esse esforço tem sido empreendido principalmente por Bruneau e Matei 

(2008). Para os autores, a participação de militares em conflitos armados é um cenário 

que se torna cada vez mais improvável. Em contrapartida, as Forças Armadas, aliadas 

aos serviços de inteligência e à polícia, têm atuado em uma multiplicidade de funções, 

como combate ao terrorismo global, enfrentamento da crescente criminalidade, 

participação em missões de paz, atuação em catástrofes naturais, entre outras. Nesse 

contexto, as autoridades civis não devem se pautar apenas pela atividade de controle, 

mas também assegurar a eficácia e a eficiência dessas operações. 

 A literatura tem conferido ainda maior relevância à chamada “governança 

democrática da defesa nacional”. O Legislativo, em especial, desempenha papel de 

destaque nessa governança. O fato de as decisões das casas legislativas expressarem a 

vontade popular por meio de representantes eleitos assegura maior legitimidade 

democrática às políticas de defesa (Cottey, Edmunds e Forster, 2002). Giraldo (2006) 

menciona ainda outros atributos da atividade parlamentar, como proporcionar a 

publicidade e transparência das políticas de defesa, melhorar a qualidade dessas 

políticas e promover maior accountability. 

 Apesar dessas diretrizes, a ampliação das prerrogativas parlamentares em 

matéria de defesa enfrenta resistências. Para Born, Fluri e Lunn (2010), existe a 

crença de que esse é um assunto privativo do Poder Executivo. De acordo com os 

autores, há o entendimento de que a agilidade que as decisões sobre defesa nacional 

exigem e a confidencialidade que cerca boa parte da atividade militar tornariam esse 

tema incompatível com a função parlamentar. Além disso, o pouco conhecimento que 

os parlamentares costumam deter em defesa nacional e a assimetria de informação 

que caracterizam as relações Executivo-Legislativo nesse assunto dificultariam os 

trabalhos legislativos.  

Essas constatações ensejam a reflexão sobre qual seria o padrão ideal de 

atuação parlamentar para assegurar relações civis-militares mais democráticas. 

Giraldo (2006) destaca que, apesar do consenso em torno da importância do 

Legislativo nas questões de defesa, a literatura é ambígua quanto às funções que o 

parlamento deve desempenhar nessa área. No entanto, a autora constata que há um 
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consenso de que essa atividade deve ser desenvolvida de forma especializada e bem 

informada, especialmente por comissões dedicadas ao tema. Para Born, Fluri e Lunn 

(2010), as especificidades dos países inviabilizam a definição de um padrão. 

Dieterich, Hummel e Marschall (2010) também reconhecem a dificuldade de se 

estabelecer um padrão, mas utilizam um conjunto de competências próprias ao Poder 

Legislativo como parâmetros para identificar boas práticas de atividade parlamentar 

na área de defesa em países europeus. O modelo utilizado pelos autores abarca cinco 

dimensões: as funções do parlamento de legislar, de controlar o Executivo, de definir 

o orçamento, a capacidade dos parlamentares de se pronunciar sobre o tema, e a 

possibilidade de destituição do governo.  

Entre os países avaliados pelos autores, a Alemanha ocupa posição de 

destaque. O país é também mencionado por outros estudos como uma referência de 

atuação parlamentar em questões de defesa. Esse reconhecimento se deve ao desenho 

institucional formatado pelos alemães, que assegura especialização e autonomia ao 

Bundestag. Giraldo (2006) observa, por exemplo, que a Comissão de Defesa é a única 

comissão temática prevista pela constituição. A autora identificou também que 

somente a Comissão de Defesa dispõe da prerrogativa de instalar comissões de 

inquérito no âmbito do próprio colegiado. Além disso, o Bundestag conta com a 

figura do Comissário Parlamentar para Assuntos de Defesa. O posto, preenchido por 

alguém de fora da administração pública, confere maior autonomia ao parlamento no 

controle dos militares.     

A pesquisa comparativa promovida por Dieterich et al (2010) apresenta 

também alguns resultados surpreendentes. A França e o Reino Unido, por exemplo, 

estão entre os países com Legislativos menos atuantes. O desempenho dos 

parlamentares franceses e britânicos foi explorado por Foucault e Irondelle (2009), 

que reforçam a leitura de que as instituições legislativas desses países exercem uma 

função sem muito relevo em matéria de defesa. Os autores observam, por exemplo, 

que não há um aumento do ativismo parlamentar quando o tema se torna prioritário 

para o governo. Contudo, o texto recorre à análise das questões orais e escritas
9
 

formuladas pela Assemblée Nationale e pela House of Commons para identificar 

semelhanças e diferenças entre os dois países. No aspecto quantitativo, o parlamento 

britânico leva vantagem sobre o francês: o primeiro emite de três a quatro vezes mais 

                                                           
9 Em uma interpretação dos autores, essas iniciativas seriam análogas às audiências públicas e 
aos requerimentos de informação do Congresso brasileiro.  
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questões do que o segundo
10

. Quanto ao conteúdo dessas questões, os autores 

constatam que os dois países convergem em temas da política exterior de defesa, 

como operações internacionais e alianças militares, mas se distanciam nos assuntos 

domésticos. Os franceses se ocupam mais de temas relacionados aos recursos 

humanos das Forças Armadas, enquanto os britânicos priorizam as questões 

relacionadas à indústria de defesa e ao aparelhamento das Forças Armadas.   

O Congresso norte americano é também muito explorado pela literatura. As 

prerrogativas em matérias orçamentárias são especialmente lembradas como um 

instrumento utilizado pelos congressistas na definição de políticas de defesa 

(Campbell e Auerswald, 2015; Candreva e Jones, 2005). Contudo, o fato de dispor de 

um Poder Legislativo altamente independente e de ser uma superpotência militar, 

entre outros atributos, tornam os Estados Unidos um caso muito atípico.      

  

As relações civis-militares no Brasil 

  

Após 21 anos de um regime militar, os estudos sobre as relações civis-

militares publicados no Brasil se concentram principalmente na análise da balança de 

poder entre civis e militares desde a redemocratização. Esses trabalhos originaram 

conclusões divergentes quanto ao nível de proeminência civil sobre as Forças 

Armadas. A maioria dos autores considera que os militares mantiveram prerrogativas 

após o regime militar, como a Justiça Militar e a presença de oficiais nas estrutura 

administrativa do Ministério da Defesa, que inviabilizaram a plena consolidação da 

democracia no país (Zaverucha, 2000; Martins Filho e Zirker, 2000; Winand e Saint 

Pierre, 2010; Garcia, 2013). Em sentido contrário a esse posicionamento, há autores 

que avaliam que o Brasil dispõe de fortes instituições de checks and balances que 

mantêm as relações civis-militares bem ajustadas (Hunter, 1997; Castro e D’Araujo, 

2001; Bruneau e Tollefson, 2014)
11

.  

As poucas publicações que tratam especificamente da atuação do Congresso 

Nacional nas questões de defesa e nos assuntos militares são, no entanto, mais 

uniformes e tendem a adotar um tom crítico. Estudos realizados por Flemes (2005) e 

                                                           
10

 O autor adverte, no entanto, que o Parlamento britânico dispõe de um recurso eletrônico, o e-

question, que facilita a emissão desses documentos. 
11

 Amorim Neto (2015) oferece uma visão alternativa a essas análises dicotômicas. O texto desenvolve 

um estudo baseado na periodização político-administrativa de nosso país desde 1988. O autor observa 

que, nesse período, a influência política dos militares tem reduzido, mas identifica também, que nos 

diferentes governos, houve avanços e retrocessos nas relações civis-militares.   
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Castro Santos (2005) revelam que as atividades de controle e fiscalização são pouco 

relevantes e que as comissões da Câmara dos Deputados e do Senado responsáveis 

pela temática de defesa apresentam uma atuação reduzida.  

Além do déficit de atenção dos políticos descrito por Pion-Berlin e Trinkunas 

(2007), há outros fatores que explicam o baixo desempenho do legislativo brasileiro 

nessa área. O competente lobby exercido por assessores das Forças Armadas, que 

inibem um comportamento mais independente dos nossos legisladores (Rizzo de 

Oliveira 2004; Castro Santos, 2004)
12

, e as reduzidas competências constitucionais do 

Congresso na área de defesa (Follietti, 2005)
13

 também podem ser listadas. Há ainda 

uma característica de nosso sistema político que contribui para esse baixo 

desempenho: a predominância do Poder Executivo na definição da pauta legislativa 

do país (Figueiredo e Limongi, 1999, 2007; Pereira e Mueller, 2004).  

Esse forte protagonismo do Poder Executivo nas questões de defesa nacional é 

especialmente abordado por Amorim Neto (2010). O texto indica que, desde a 

nomeação de Nelson Jobim para o Ministério da Defesa, em 2007, o Congresso 

Nacional delegou sua autoridade nessa temática ao Executivo. Para chegar a essa 

conclusão, o autor adota uma leitura análoga à utilizada por um grupo de cientistas 

políticos, como Figueiredo e Limongi (1997) e Amorim Neto e Tafner (2002), para 

explicar que a frequente emissão de medidas provisórias no Brasil não representa, 

como se leva a crer, uma abdicação pelo Congresso do seu poder legiferante. Para 

esse grupo, a dinâmica das relações Executivo-Legislativo em nosso país foge da 

visão clássica de que o governo deve ser controlado pelas casas legislativas através de 

instrumentos formais. A formação de maiorias legislativas por meio da composição 

                                                           
12 De acordo com esses autores, as Forças Armadas dispõem de assessorias parlamentares com 

competente atuação na defesa de demandas castrenses no Congresso Nacional. Apesar de essas 

assessorias terem sido criadas antes mesmo da implantação do regime militar, em 1964, foi nos 

trabalhos da Constituinte que os militares desenvolveram a atual expertise no relacionamento com os 

parlamentares. Castro e D`Araujo (2001) relatam que os ministros das três forças, os chefes do SNI, do 

Emfa e da Casa Militar articularam junto às lideranças do Congresso pela aprovação de uma pauta em 

comum. Esse esforço resultou na manutenção de prerrogativas, como a justiça militar e a destinação 

constitucional das Forças Armadas como mantenedoras da lei e da ordem, por exemplo. Atualmente, as 

Forças Armadas chegam a dispor de espaços físicos nas instalações do Congresso para o 

monitoramento das iniciativas parlamentares de interesse deles. Castro Santos (2004) descreve o 

trabalho das Forças Armadas como superior ao de outras assessorias porque, além de bem estruturado, 

é caracterizado por um forte espirit de corps e pela atuação apartidária. 
13

 Levantamento realizado pela autora constatou que, entre 16 países da América Latina, três detêm 

menos prerrogativas que o Brasil na área de defesa. Outros três detêm a mesma quantidade. Todos os 

demais superam o nosso país. A lista de prerrogativas avaliadas é composta por 13 itens, como a 

capacidade de declarar guerra, a anuência para nomear altos oficiais e a possibilidade de declarar 

estado de exceção.  
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de gabinetes multipartidários, o chamado presidencialismo de coalizão, asseguraria a 

participação das diferentes correntes políticas no Congresso na concepção das 

medidas provisórias e levaria, portanto, à adoção de mecanismos não institucionais de 

supervisão e controle sobre a ação do Executivo
14

. Como verificaremos na seção 

seguinte, essa dinâmica nas relações Executivo-Legislativo confere funcionalidade ao 

nosso sistema político e viabiliza a governabilidade. 

No caso específico das políticas de defesa, Amorim Neto recorre à teoria do 

principal-agente para verificar se ocorre um padrão de relacionamento similar ao 

descrito no parágrafo anterior ou se o Congresso simplesmente abdicou de suas 

competências em matéria de defesa. Inspirado no modelo proposto por Lupia e 

McCubbins (1998), o autor estabelece duas condições para avaliar se há uma 

delegação bem sucedida do Legislativo ao Executivo: a condição de incentivo - 

quando o agente delegado é capaz de realizar proposta melhor que o mandante -, e o 

nível de conhecimento - quando o mandante apresenta condições de apreciar 

corretamente a proposta do agente delegado. Apenas com a ascensão de Nelson Jobim 

ao Ministério da Defesa, em 2007, foi cumprido o primeiro requisito. O novo titular 

era um dos quadros mais experientes do PMDB
15

 e se tornou uma peça-chave para a 

manutenção do partido na coalizão governativa, além de sua gestão impor uma 

agenda sem precedentes para a área de defesa, materializada principalmente na 

Estratégia Nacional de Defesa. Como Lupia e McCubbins definem que o 

cumprimento de uma das condições é suficiente para se estabelecer a delegação, 

pode-se dizer que durante a gestão de Jobim houve um processo de delegação do 

Legislativo para o Executivo de suas competências em matéria de defesa. No período 

anterior, no entanto, observa-se um processo que se aproximava muito mais de uma 

abdicação. Nenhum dos ministros da Defesa que antecederam Jobim foram nomeados 

para cimentar acordos políticos para viabilizar a coalizão e nem detinham força 

política para implementar uma agenda que prevalecesse sobre os interesses da 

                                                           
14 Esse padrão de relacionamento nem sempre é conduzido de forma harmônica. Houve esforços 
do Congresso Nacional em reduzir a capacidade legiferante do Executivo, como a aprovação de 
uma emenda constitucional em 2001 que cria dificuldades para a emissão de medidas 
provisórias (MPs). No entanto, Pereira, Power e Rennó (2008) destacam que a emenda restringiu 
a reedição de MPs, mas que houve um aumento na edição de novas MPs.   
15

 A ascensão de Jobim, em 2007, parece representar um consenso como um marco positivo nas 

relações civis-militares no Brasil (Bruneau e Tollefson, 2014; Passos, 2014). A expertise do novo 

titular da pasta– que havia sido deputado federal constituinte, ministro da Justiça e ministro, e 

presidente, do Supremo Tribunal Federal –, aliada ao franco apoio do Presidente da República ao seu 

nome, proporcionou uma autoridade civil à área de defesa sem precedentes. 
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corporação castrense. Quanto à condição de conhecimento descrita por Lupia e 

McCubbins, Amorim Neto avalia que ela jamais foi atendida. A reduzida assessoria 

na área de defesa no Senado e na Câmara dos Deputados e a pouca experiência dos 

parlamentares no tema comprometiam a capacidade do Congresso de apreciar as 

iniciativas do Executivo. 

  

Funcionamento do Congresso e comportamento parlamentar no Brasil 

 

As pesquisas sobre o funcionamento do Congresso Nacional, o papel 

desempenhado por ele no sistema político e o comportamento parlamentar compõem 

uma das áreas de maior destaque na Ciência Política brasileira. Boa parte do interesse 

pelos chamados estudos legislativos se deve às características de nossas instituições. 

A malvista combinação de sistema presidencialista com representação proporcional 

ensejou diferentes especulações sobre a viabilidade desse arranjo
16

. As análises sobre 

o funcionamento do Congresso Nacional nesse contexto originaram também duas 

correntes.  

Trabalhos de autores como Mainwaring e Scully (1995) e Ames (1995; 2001), 

por exemplo, adotam um tom pessimista sobre a atuação do Poder Legislativo. Para 

esse grupo, as eleições proporcionais e o sistema federativo induzem a um 

comportamento parlamentar voltado para interesses paroquiais e particularistas. Nesse 

quadro, o Congresso Nacional representaria um empecilho para implementação de 

políticas inovadoras e para as iniciativas do Poder Executivo, que lançaria mão de 

artifícios como distribuição de cargos, troca de favores e outras práticas clientelistas 

na tentativa de ver a sua agenda aprovada.  

Os estudos que se seguiram tentam superar a tônica pessimista. Para os autores 

alinhados a essa corrente, o nosso sistema político viabiliza a governabilidade 

justamente pela força do Poder Executivo, que dispõe de diferentes instrumentos e 

mecanismos para impor a sua vontade, como a edição de medidas provisórias e o 

pedido de urgência na tramitação de projetos de sua autoria; e, por outro lado, pelo 

amplo poder dos líderes partidários, que promove uma maior centralização do 

                                                           
16

 Linz (1990) cunhou a expressão combinação difícil para descrever esse tipo de arranjo. Para o autor, 

a dificuldade em formar maioria no Congresso inviabiliza a governabilidade em países que adotam esse 

modelo. Shugart e Carey (1992) usam o termo segredo ineficiente para descrever o cenário em que 

eleitores são incapazes de associar os partidos a políticas de abrangência nacional. Isso ocorre em 

decorrência do foco paroquial que o sistema eleitoral impõe aos parlamentares. 
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processo decisório no Congresso Nacional e evita que iniciativas individuais e 

eventual indisciplina partidária dos parlamentares prosperem (Figueiredo e Limongi, 

1999; 2007). Para que a ação coordenada do Poder Executivo com os líderes 

partidários funcione, é preciso que os partidos políticos que apoiam o governo sejam 

alocados em postos ministeriais, como em sistemas parlamentaristas (Amorim Neto, 

2002; 2006). Estudos posteriores demonstram, no entanto, que o clientelismo 

orçamentário também contribuiria para a estabilidade do sistema. Para Pereira e 

Mueller (2003), a execução de emendas individuais de parlamentares no orçamento 

garantiria a fidelidade da base do governo.  

Apesar de bem fundamentadas, essas formulações têm sido relativizadas por 

uma nova agenda de pesquisa nos estudos legislativos, que se dedica a avaliar a 

função do Congresso Nacional na concepção de políticas públicas setoriais. Uma das 

críticas aos trabalhos anteriores é de que as análises, baseadas no binômio 

aprovação/rejeição dos projetos de lei e na verificação quantitativa da produção 

legislativa, definem padrões nas relações Executivo-Legislativo incapazes de captar 

particularidades do complexo processo legislativo (Araújo e Silva, 2012). Nessa 

mesma linha, Meneguin e Inácio (2015) destacam que a maioria das abordagens que 

avalia o desempenho do Legislativo é centrada nos outputs do processo e acabam 

desconsiderando o conjunto de ações legislativas.  

Nessas pesquisas mais recentes, os resultados indicam que há uma diversidade 

de padrões de interações Executivo-Legislativo. Esses trabalhos revelam, por 

exemplo, que cerca de 60% dos projetos de autoria do Executivo costumam ser 

emendados por parlamentares (Cruz, 2009). Na formulação de políticas para a área de 

saúde, a participação do Congresso se dá, principalmente, por meio da aprovação de 

proposições de parlamentares em espécies legislativas hierarquicamente mais 

relevantes, como emendas à Constituição ou leis complementares. E na área de 

relações exteriores, o Congresso Nacional adota o que Souza (2013) chama de 

silêncio legislativo, ou seja, uma ação protelatória para referendar atos internacionais, 

que é utilizada para que os diferentes atores atingidos pela decisão possam se 

manifestar
17

.           

  

 

                                                           
17

 Uma análise aprofundada do papel desempenhado pelo Legislativo na área de relações exteriores 

pode ser consultada em De Dutra a Lula: A Condução e os Determinantes da Política Externa 

Brasileira, de Amorim Neto (2011). 
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O Congresso Nacional e as Políticas de Defesa  

 
Em que medida a atuação do Congresso Nacional afeta a formulação de políticas de 

defesa nacional? 

 

Antes de iniciar a análise sobre a participação do Congresso na definição de 

políticas de defesa, é preciso considerar as fortes evidências da predominância do 

Poder Executivo na agenda legislativa do país. A produção de leis sobre questões de 

defesa reforça essa constatação. Dos 66 projetos convertidos em leis sobre o tema 

desde 1999, 51 foram de autoria do Executivo, ou seja, 77,3%. Se as leis oriundas de 

medidas provisórias forem incluídas nessa relação, chegamos a um percentual ainda 

mais alto: 85,4%.  Este valor é próximo ao total de leis de autoria do Executivo, que é 

de 83,3% (Figueiredo e Limongi, 2007)
18

. 

Mesmo que a simples apresentação de um projeto por um parlamentar tenha 

poucas chances de se converter em lei, essas proposições podem nos indicar o nível 

de interesse do Legislativo sobre determinado assunto. Como sugerem Amorim Neto 

e Santos (2003), as proposições têm também uma função sinalizadora. Ou seja, 

mesmo consciente de que não logrará sucesso, os parlamentares as apresentam como 

uma forma de promoção de seus trabalhos e de suas ideias. Nesse sentido, o Gráfico 2 

ilustra a evolução de projetos de leis ordinárias apresentadas por deputados federais 

sobre defesa nacional e assuntos militares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 De acordo com o Ipea (2010), há uma tendência de redução na quantidade de leis sancionadas de 

autoria do poder executivo. Entre 2005 e 2009, por exemplo, esse percentual chegou a 58,3%.  
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Gráfico 2. Quantidade de projetos de leis ordinárias sobre defesa nacional e assuntos 

militares e total de projetos de leis ordinárias apresentados por deputados federais  

de 1999 a 2014 

 

 
 

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados da Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e 

Informação do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados (Corpi/Cedi) e nos 

dados do portal da Câmara na internet. Disponível em 

<http://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/pesquisaAvancada> Acesso em 5 out. 2015.  

 

 

De 1999 a 2007, foram apresentados por ano, em média, 31,3 projetos de leis 

ordinárias relacionados a políticas de defesa e assuntos militares. De 2008 a 2014, 

esse número foi de 21,2. Ao compararmos esses projetos com o total de projetos de 

leis ordinárias apresentados por deputados federais, o esperado acréscimo também 

não acontece. De 1999 a 2007, os projetos sobre defesa e assuntos militares 

representavam, em média, 1,8% do total. Nos anos seguintes, esse percentual foi de 

1,4%. Mais do que demonstrar a redução ao longo do tempo, esses valores indicam 

também a pouca importância do tema entre as proposições apresentadas na Câmara. 

Em nenhum dos anos, os projetos que tratavam de defesa nacional, ou que envolviam 

de alguma forma os militares, ultrapassaram o percentual de 2,5%.  

O gráfico nos informa também uma simetria entre a atividade legislativa 

relacionada aos assuntos militares e de defesa nacional e os demais temas da Casa. Os 

primeiros anos dos mandatos são os mais produtivos, enquanto os anos eleitorais são 

representados pelos “vales” do gráfico. 

No Senado, por sua vez, é possível observar um ligeiro acréscimo na 

quantidade de proposições envolvendo assuntos militares e de defesa nacional. O 
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número de projetos, entretanto, é muito baixo. De 1999 a 2007, houve, em média, a 

apresentação anual de 1,3 projetos desse tipo. Nos anos seguintes, esse número 

aumentou para 1,6.   

Nessa análise quantitativa e temporal, é interessante observar também como se 

comportam os projetos de autoria do Poder Executivo. Na contramão de nossos 

achados sobre a atuação dos parlamentares, o governo aumentou de forma mais 

expressiva a sua função legislativa em matéria de defesa a partir de 2008. Em 

números absolutos, o Poder Executivo apresentou, em média, 4,1 projetos de leis 

ordinárias sobre o tema de 1999 a 2007. Nos anos seguintes, esse número aumentou 

para uma média de 5,5 projetos anuais. Em proporção ao total de projetos 

apresentados, houve um progresso mais significativo. De 1999 a 2007, esses projetos 

representavam 8,5% do total apresentado pelo executivo. A partir de 2008, esse 

número chegou a 13,5%.  O Gráfico 3 ilustra essa evolução. Esses resultados 

demonstram como esse tema ganhou relevância na agenda do governo. Quanto à taxa 

de sucesso do Executivo na aprovação desses projetos, esta permaneceu praticamente 

inalterada: 63,15%, até 2007, e 64,1% a partir de 2008.  

 

 

Gráfico 3 Quantidade de projetos de leis ordinárias sobre defesa nacional e assuntos 

militares e total de projetos de leis ordinárias de autoria do Poder Executivo de 1999 a 2014 

 

 

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados da Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e 

Informação do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados (Corpi/Cedi) e nos 

dados do portal da Câmara na internet. Disponível em 

<http://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/pesquisaAvancada> Acesso em 5 out. 2015. 
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Por fim, deve-se mencionar que a única emenda constitucional sobre temática 

militar aprovada no período em análise foi de autoria de um parlamentar, o senador 

Marcelo Crivella (PRB/RJ). A PEC 293/2013, que estende aos profissionais de saúde 

das Forças Armadas a possibilidade de acumulação de cargo, foi promulgada em 

agosto de 2013 como Emenda Constitucional nº 77. 

  

Em que medida o Congresso interfere em iniciativas do Executivo sobre defesa 

nacional? 

 

Apesar de a quantidade de proposições não ser um indicador irrelevante para 

avaliar o ativismo parlamentar, este também não é o parâmetro mais adequado para 

um tema que demanda poucas leis. Além disso, o protagonismo do Poder Executivo 

na autoria de projetos de lei não chega a ser surpreendente, pois o presidente da 

República detém a iniciativa privativa sobre a maioria dos projetos relacionados às 

Forças Armadas e à defesa nacional
19

. Portanto, para avaliar o nível de participação 

do Congresso Nacional, é preciso recorrer a outros instrumentos.  

Um indicador utilizado para aferir o nível de autonomia decisória do 

Congresso em relação ao Executivo é o resultado das votações nominais em plenário. 

De acordo com Amorim Neto (2010), as aprovações muito consensuais, além de 

indicar a despolitização da decisão, podem sugerir que há desconhecimento sobre a 

matéria. O autor avaliou os resultados de importantes marcos legais na área de defesa 

até 2010. Os números indicaram um percentual de votos favoráveis superior à média 

verificada para as votações dos projetos apreciados pelas casas de 1987 a 2006, que 

foi de 76%. No Senado, o valor médio de votos favoráveis aos projetos sobre defesa 

nacional foi de 92,9%, enquanto que na Câmara dos Deputados o percentual foi ainda 

mais alto: 98,2%.      

Prosseguindo com esse formato de análise, avaliaremos como se deram as 

votações desde 2010. Para selecionar os projetos de autoria do Executivo que serão 

verificados, recorremos a uma lista publicada pelo Atlas Comparativo de la Defensa 

en América Latina y Caribe, editado em 2014 pela organização Red de Seguridad y 

                                                           
19

 No rol de iniciativas privativas ao Presidente da República, definido pelo Art. 61 da Constituição 

Federal, há dois tópicos que tratam de assuntos militares: a fixação e a modificação dos efetivos das 

Forças Armadas e, também, as leis que disponham sobre militares das Forças Armadas, seu regime 

jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a 

reserva. Além disso, o Poder Executivo detém exclusividade em proposições relacionadas à 

organização da administração pública e ao orçamento, que são objetos de uma grande quantidade de 

leis envolvendo os militares. 
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Defensa de América Latina (Resdal), que relaciona os marcos legais mais relevantes 

sobre defesa nacional e assuntos militares no Brasil. A partir dos dados fornecidos 

pelo Atlas, chegamos a sete projetos de lei e uma medida provisória apreciados pelo 

Congresso Nacional de 2009 a 2014. Para obtermos uma amostra mais representativa 

da diversidade de proposições deliberadas, incluímos nessa relação dois projetos de 

decreto legislativo: um que versa sobre o envio de tropas para uma missão das Nações 

Unidas no Líbano e outro que aprova o Livro Branco, a Estratégia Nacional de Defesa 

e a Política Nacional de Defesa. As informações completas sobre todas essas 

proposições estão disponíveis na Tabela 1. Nessa relação, o único projeto submetido à 

votação nominal foi o Projeto de Lei Complementar n° 543/2009, que obteve um 

resultado próximo aos percentuais identificados por Amorim Neto (2010). Na Câmara 

e no Senado, 98% dos votos foram favoráveis.       
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Tabela 1. Resultados de votações, duração da tramitação e quantidade de emendas de projetos de lei de autoria do Poder Executivo 

sobre defesa nacional e assuntos militares de 2009 a 2014  

 

Proposição Resumo 

Resultados das Votações 
Duração da 

tramitação  

(em meses) 

Lei (n°) 
N° de emendas 

aprovadas 

Câmara dos Deputados Senado Federal 

Votantes 

(N) 

Sim 

(%) 

Não 

(%) 

Abs. 

(%) 

Votantes 

(N) 

Sim 

(%) 

Não 

(%) 

Abs. 

(%) 

 

Projeto de Lei 

Complementar n° 

543/2009 

 

 
Cria o Estado-Maior Conjunto 

das Forças Armadas e 
disciplina as atribuições do 

Ministro da Defesa. 
 

304 98% 1,3% 0,7% 47 98% 2% 0 

 

8,5 (urgência) 

 

136/2010 2 

Medida Provisória 

n° 544/2011 

 
Estabelece normas especiais 

para as compras, as 
contratações e o 

desenvolvimento de produtos 
e de sistemas de defesa; 
dispõe sobre regras de 

incentivo à área estratégica de 
defesa. 

 

Não houve votação nominal  Não houve votação nominal 6 (urgência) 

 

12598/2012 

 

8 

Projeto de Lei n° 

5785/2009 

 

Dispõe sobre o ensino na 

Aeronáutica 

 

Apreciação conclusiva pelas comissões Apreciação terminativa pelas comissões  24 12464/2011 Substitutivo 

 

Projeto de Lei n° 

3538/2012 

 

Autoriza a criação da empresa 
pública Amazônia Azul 

Tecnologias de Defesa S.A. – 
AMAZUL. 

Apreciação conclusiva pelas comissões 

 
Apreciação terminativa pelas comissões 4  12706/2012 

Não houve 

emendas 

Projeto de Lei n° 

2844/2011 

 

 
Dispõe sobre os requisitos 

para ingresso nos cursos de 
formação de militares de 

carreira do Exército. 
 

Apreciação conclusiva pelas comissões Apreciação terminativa pelas comissões 8,4 12705/2012 3 

 

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados disponíveis no portal da Câmara dos Deputados e no portal do Senado Federal na internet 
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 Tabela 1. Resultados de votações, duração da tramitação e quantidade de emendas de projetos de lei de autoria do Poder Executivo  

sobre defesa nacional e assuntos militares (cont.) 

 

Proposição Resumo 
Resultados das Votações Duração da 

tramitação  

(em meses) 

Lei (n°) 
N° de emendas 

aprovadas Câmara dos Deputados  Senado Federal 

Projeto de Lei n° 

6078/2009 

Altera lei que dispõe sobre 
a prestação do serviço 

militar pelos estudantes de 
Medicina, Farmácia, 

Odontologia e Veterinária 
e pelos médicos, 

farmacêuticos, dentistas e 
veterinários. 

Apreciação conclusiva pelas 

comissões 
Apreciação terminativa pelas comissões 

 

13,5 

 

12336/2010 2 

 
Projeto de Lei n° 

2843/2011 

 

Dispõe sobre o ensino na 
Marinha, no que se refere 

aos requisitos para 
ingresso nas Carreiras da 

Marinha. 

Apreciação conclusiva pelas 

comissões 
Apreciação terminativa pelas comissões 

 
8,5 

 

 12704/2012 
 

Não houve emendas 

 

 

Projeto de Lei n° 

5396/2009 

 

 

Dispõe sobre o Estatuto 

dos Militares, para incluir a 

esclerose múltipla no rol 

das doenças 

incapacitantes. 

Apreciação conclusiva pelas 

comissões 
Apreciação terminativa pelas comissões 

 

36 

 

12670/2012 Não houve emendas 

Projeto de 
Decreto 

Legislativo n° 
818/2013 

Aprova a Política Nacional 
de Defesa, a Estratégia 
Nacional de Defesa e o 
Livro Branco de Defesa 

Nacional. 

Não houve votação nominal Não houve votação nominal 14 373/2013
20

 Não houve emendas 

Projeto de 
Decreto 

Legislativo n° 
3031/2010 

Autoriza a participação 
brasileira na Força Interina 

das Nações Unidas no 
Líbano (UNIFIL) 

Não houve votação nominal Não houve votação nominal 0,17 (5 dias) 741/2010
21

 Não houve emendas 

                                                           
20

 Trata-se de Decreto Legislativo, e não de lei. 
21

 Idem 
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O período dedicado à deliberação de um projeto de lei é também apontado como 

um fator revelador da autonomia decisória do Congresso Nacional. Além de indicar a 

intensidade de negociação envolvida, a demora na deliberação de determinada matéria 

pode sugerir a dificuldade em se formar quóruns mínimos para determinadas votações. 

Ao parlamentar que quer se opor ao governo, ausentar-se do plenário pode ser uma 

alternativa menos custosa do que simplesmente votar contra um projeto de interesse do 

Executivo (Pereira e Mueller, 2004). A partir dessas considerações, observamos que a 

média do tempo levado para apreciar os projetos de lei da tabela é superior à média 

identificada por Pereira e Mueller (2004) para o conjunto de proposições de autoria do 

Poder Executivo. Enquanto esses autores falam em 375 dias, a média de dias para 

aprovar os projetos sobre militares e defesa nacional foi de 400 dias. Para deliberar 

sobre a medida provisória n° 544/2011, o tempo levado também foi superior: 120 dias 

contra os 26 levantados por Pereira e Mueller (2004). No entanto, em comparação com 

números mais recentes publicados pelo Ipea (2010) sobre o tempo de tramitação na 

Câmara dos Deputados, observamos uma apreciação mais acelerada dos projetos sobre 

assuntos militares e defesa nacional. A média foi de 13 meses de tramitação na Câmara, 

enquanto o Ipea fala em 26,8 meses.      

Por fim, os dados na Tabela 1 contemplam ainda a quantidade de emendas 

aprovadas pelo Congresso Nacional nas iniciativas sobre defesa nacional. Esse dado nos 

informa o nível de alteração feito pelos parlamentares nesses projetos. Apesar de existir 

diferentes categorias de emendas, optamos por usar os dados agregados para tornar a 

análise mais intuitiva. A avaliação quantitativa dos resultados indica que o percentual de 

projetos de lei emendados, 57% (se considerarmos as medidas provisórias nesse cálculo, 

chegamos a uma taxa de 62,5%), é próximo da média identificada por Cruz (2009). De 

acordo com a autora, cerca de 60% dos projetos apresentados de 1999 a 2006 foram 

alterados. É interessante destacar que os resultados confirmam um aspecto ressaltado 

por Cruz: o pedido de urgência não é um fator que restrinja o emendamento. Nos dados 

analisados, os dois projetos que tramitaram sob esse regime foram alterados. Outro 

aspecto relevante é que, em um dos casos, o projeto de lei originou um substituivo, que 

é o termo usado para projetos alterados substancialmente durante a tramitação.         

 O conteúdo de algumas dessas emendas representa modificações importantes. A 

exigência de que o Livro Branco, a Estratégia Nacional de Defesa e a Política de Defesa 

Nacional sejam submetidos ao Congresso Nacional foi o resultado de emenda 
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apresentada no plenário da Câmara dos Deputados pelo Partido Popular Socialista (PPS) 

ao projeto que originou a Lei Complementar 136/2010.   

Já a medida provisória n° 544/2011, que estabelece normas especiais para 

compras, contratações e desenvolvimento de produtos e de sistemas de defesa, foi alvo 

de trinta propostas de emendas. O relator na comissão especial instalada para apreciar a 

matéria, deputado Carlinhos Almeida (PT/SP), acolheu oito dessas proposições. Aqui, 

destacamos duas delas. A ampliação do conceito de inovação em produtos militares, 

para incluir processos de fabricação e insumos inovadores entre os produtos 

beneficiados pelas normas especiais de contratação e compras estabelecidas pela 

Medida Provisória, foi introduzida pelo deputado Rubens Bueno (PPS/PR). O mesmo 

deputado emplacou outra emenda que aumenta as exigências para a apresentação de 

propostas dos participantes, como a formulação de cronograma de transferência ou 

desenvolvimento de tecnologia e a especificação da participação de membros dos 

consórcios participantes.    

 

Comissões temáticas, subcomissões, frentes parlamentares e assessoramento 

parlamentar 

 

Um sistema de comissões ativas e especializadas é apontado como um fator que 

confere autonomia decisória ao Poder Legislativo (Arter, 2006). O objetivo desta seção 

é avaliar as atividades desenvolvidas pelas comissões e por outros colegiados no 

Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, as comissões 

permanentes que tratam da questão da defesa nacional compartilham essa temática com 

a área de relações exteriores. Trata-se de um formato que prejudica a análise específica 

dos trabalhos da comissão relacionados à defesa. Na Câmara, nem sempre houve essa 

composição. Até 1997, existia uma comissão específica para tratar das questões de 

defesa nacional, a CDN (Comissão de Defesa Nacional).  

O trabalho que resultou na unificação da Comissão de Defesa Nacional com a de 

Relações Exteriores na década passada foi relatado pelo deputado Franco Montoro 

(PSDB/SP), que justificou esse ato como uma medida para tornar mais simples e ágil o 

processo legislativo de matérias cujos temas são “indissociáveis”
22

. Na justificativa do 

ato, o deputado argumentou também que seguia o exemplo do Senado, onde as duas 
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 O documento que deu origem à nova Comissão foi a Resolução n° 113, de 1996. 
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áreas sempre estiveram sob uma mesma comissão
23

. Apesar de consolidada, a 

unificação das comissões na Câmara não é um tema pacificado. Em recentes 

manifestações, os deputados Raul Jungmann (PPS/PE) e Paes Landim (PTB/PI) 

lamentaram a ausência de uma comissão específica para tratar das questões de defesa
24

.   

Entre os autores que publicaram sobre a atuação do Poder Legislativo na área de 

defesa, identificamos apenas no texto de Flemes (2005) uma análise das Comissões de 

Relações Exteriores e Defesa Nacional. O autor cita um índice de participação das 

atividades de defesa nacional nos trabalhos dessa comissão e chegou a um número 

muito baixo: 5%. O texto, no entanto, não especifica como chegou a esse percentual.  

Não é o objetivo deste trabalho deter-se na atuação específica dessas comissões. 

Para realizarmos um trabalho análogo ao de Ricci e Lemos (2004), que fizeram uma 

análise de todas as proposições na Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara 

dos Deputados, avaliaram os critérios de recrutamento e levantaram o histórico dos 

membros dessa comissão, seria necessário um esforço de pesquisa em separado. De 

todo modo, a análise das audiências públicas, na próxima seção, e das emendas e 

pareceres dos relatores aos projetos de autoria do Poder Executivo, na seção anterior, já 

fornecem indícios de como as questões de defesa nacional têm sido tratadas por essas 

comissões.  

Além desses dados, avaliamos nesta seção o nível de convergência entre as 

preferências dos membros da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da 

Câmara dos Deputados (CREDN) e as preferências do governo. Para analisar esse 

ponto, verificaremos a “ideologia média” dos membros da CREDN entre 1999 e 2014. 

Dessa forma, esperamos avaliar se há indícios de que as composições partidárias dessas 

comissões refletem a orientação ideológica do partido do titular do Ministério da 
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 Uma possível explicação para essa unificação na “Câmara Alta” é a dificuldade em se formar quóruns 

para as reuniões das comissões por causa da quantidade reduzida de senadores em comparação a de 

deputados. Esse aspecto foi mencionado, em entrevista ao autor, pelo senador Marcelo Crivella, que se 

mostrou contrário à criação de uma comissão específica para a defesa no Senado. 
24

 Os dois parlamentares se manifestaram em uma Comissão Geral instalada no plenário da Câmara dos 

Deputados em março de 2014 para debater o fortalecimento das Forças Armadas. Nas palavras de Paes 

Landim (PTB/PI): “Acho que a Câmara dos Deputados cometeu um grave equívoco, um grave erro, fruto 

daqueles que confundem soberania nacional ou desenvolvimento nacional com ideologia, ao acabar com 

a Comissão de Defesa Nacional da Câmara”. Para Jungmann (PPS/PE), “Para concluir, e para me 

despedir, eu quero deixar aos senhores e às senhoras duas propostas [...] É um belo momento para fazer 

esta discussão, envolver este Congresso e aprender. Em segundo lugar — quem sabe, Deputado Zarattini? 

—, fazer a divisão entre a Comissão de Defesa e a Comissão de Relações Exteriores; especializar; formar; 

melhor preparar os nossos Parlamentares para a questão da Defesa Nacional.” Disponível em 

<http://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/discursodireto.asp?nuSessao=039.4.54.O> Acesso em 10 

set. de 2015. 
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Defesa. O que chamamos de “ideologia média” é o resultado do cálculo da média dos 

valores atribuídos aos partidos de cada um dos membros da CREDN. Esses valores 

foram obtidos por meio de uma escala proposta por Zucco e Power (2011) baseada na 

autopercepção dos pr prios parlamentares sobre a ideologia dos partidos captada por 

meio de surveys no Congresso Nacional de quatro em quatro anos desde 1990. A escala 

oscila de 1 a 10, em que 1 corresponde ao partido mais   esquerda e 10 as agremiações 

mais   direita.  

    

Gráfico 4. Ideologia Média dos Membros Titulares da CREDN de 1999 a 2014  

(“1” corresponde um alinhamento                   “10”,               )  

 

 
 

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados da Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e 

Informação do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados (Corpi/Cedi) e nos 

dados de Zucco e Power (2011) 

 

Apesar da variação ao longo do tempo, a “ideologia média” dos membros da 

CREDN de 1999 a 2014 sempre se enquadra como de “centro”
25

.  

Um caminho alternativo para avaliar o trabalho dos parlamentares em colegiados 

é pesquisar as atividades de um tipo de órgão que tem ocupado um espaço crescente nos 

trabalhos das casas legislativas: as subcomissões. No início deste trabalho, apontamos a 

instalação de quatro subcomissões desde 2008 como uma sinalização de um maior 

envolvimento dos parlamentares com as questões de defesa. Tratam-se de ações inéditas 
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 Amorim Neto (2012) adapta a escala utilizada por Zucco e Power (2011) a uma classificação proposta 

por Coppedge (1997) baseada em cinco níveis: “esquerda”, “centro-esquerda”, “centro”, “centro-direita”, 

e “direita”. Sendo assim, partidos que obtêm valores entre “4” e “6” se enquadram como de “centro”.  
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nessa temática. No Quadro 1, estão mais informações sobre essas subcomissões e sobre 

as frentes parlamentares.  

 

Quadro 1. Subcomissões e frentes parlamentares sobre defesa nacional e assuntos militares 

instaladas no Congresso Nacional entre 2008 e 2014 

Colegiado 
Comissão na qual foi 

instalada 

Autor do requerimento 

de criação 

Período de 

funcionamento 

Subcomissão Especial 

para Acompanhar a 

Política Salarial dos 

Militares da Ativa e da 

Reserva 

Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa 

Nacional da Câmara 

dos Deputados 

(CREDN) 

Deputado Eduardo 

Barbosa (PSDB/MG) 
2014 

Subcomissão 

Permanente para 

Acompanhar os Projetos 

Estratégicos das Forças 

Armadas 

Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa 

Nacional da Câmara 

dos Deputados 

(CREDN) 

Deputada Perpétua 

Almeida (PCdoB/AC) 
2012 a 2014 

Subcomissão Especial 

para Reaparelhamento 

das Forças Armadas 

Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa 

Nacional da Câmara 

dos Deputados 

(CREDN) 

Deputado William Woo 

(PSDB/SP) 
2008 

Subcomissão 

Permanente para a 

Modernização e 

Reaparelhamento das 

Forças Armadas 

Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa 

Nacional do Senado 

(CRE) 

Senador Romeu Tuma 

(PTB/SP)
26

 

 

 

2011 a 2014 

 

 

 

Frente Parlamentar da 

Defesa Nacional 
- 

Deputado Raul 

Jungmann (PPS/PE) e 

Deputado Carlos 

Zarattini (PT/SP) 

2008 a 2010 e 

2011 a 2014 

Frente Parlamentar de 

Apoio às Forças 

Armadas na Amazônia 

- 
Deputado Edio Lopes 

(PMDB/R) 
2008 a 2010 

 

Fonte: elaborado pelos autores com base em informações disponíveis nos portais da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal na internet. 

 

Apesar do crescente interesse em instalar essas subcomissões, os trabalhos 

realizados por elas dificilmente resultam em ações concretas. A vedação regimental de 

que esses colegiados exerçam competências deliberativas faz com que atividades deles, 

como realização de seminários e edição de publicações, se aproximem das funções 

                                                           
26

 Quando a subcomissão foi instalada, Romeu Tuma já não era mais senador e já havia, inclusive, 

falecido. De todo modo, o requerimento que consta na página do Senado é de autoria dele. 



 

25 
 

informacionais das audiências públicas. As eventuais ações de vistorias e diligências 

também podem ser entendidas como atividades atípicas de controle e fiscalização.  

A exemplo das subcomissões, os regimentos também não conferem 

competências deliberativas às frentes parlamentares. Um caminho para avaliar os 

trabalhos da Frente Parlamentar da Defesa Nacional seria resgatar as diretrizes do 

documento de fundação desse colegiado. O texto apresenta metas ambiciosas: buscar 

relações com universidades, centros de pesquisa e afins; manter site específico sobre as 

atividades desenvolvidas; editar a revista de debates Defesa Nacional; elaborar 

calendário anual de seminários, debates e demais eventos; buscar articulação com 

frentes similares de parlamentos de outros países; fomentar o intercâmbio, a cooperação 

e a troca de informações recíprocas entre o parlamento, a defesa e as Forças Armadas; e 

editar cadastro/anuário da legislação de defesa em tramitação no Congresso Nacional. 

Desse rol, pouco se realizou. As atividades que mais se aproximaram dessas metas 

foram as realizações de seminários e eventos.  

 Além da ausência de competências deliberativas, avaliar o impacto dos 

trabalhos dessas frentes é ainda mais árduo por causa da dispersão que caracteriza esse 

tipo de colegiado. Essa é uma característica destacada pelo consultor da Câmara dos 

Deputados Luiz Henrique Vogel:  

 

A ausência de previsão regimental para a liderança torna mais oneroso 

o trabalho de articulação entre os diversos parlamentares integrantes 

das Frentes. Na ausência da figura do líder, as deliberações coletivas 

das Frentes devem ser tomadas por intermédio de algum tipo de 

reunião presencial dos parlamentares, o que consome um dos recursos 

mais preciosos para a atuação dos deputados: o tempo.
27

 

 

O assessoramento recebido pelos parlamentares foi também um indicador 

utilizado para retratar a precariedade do Congresso. Nesse aspecto, o cenário tem sido 

mais auspicioso nos últimos anos. No trabalho de 2005, Flemes relata que havia apenas 

um coronel da reserva na estrutura administrativa do Senado como consultor para temas 

de defesa nacional. Atualmente, a Consultoria do Senado dispõe de dois servidores 

concursados, um deles com doutorado, para assessorar os parlamentares nessa área. Na 

Câmara, há cinco consultores. Quatro deles têm ao menos o título de mestre. Nas 

entrevistas com parlamentares, foi possível observar também que algumas lideranças 
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 Disponível em <http://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/4185>. Acesso em 2 set. 2015. 
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partidárias dispõem de assessores, lotados em cargos comissionados, que se 

especializaram em matérias de defesa nacional.       

 

Em que medida o Congresso exerce controle sobre as Forças Armadas e sobre a 

execução de políticas de defesa? 

 

 A Constituição de 1988 conferiu diferentes instrumentos ao Congresso Nacional 

para fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. No esforço de sistematizar essa 

variedade de proposições, Lemos (2005) dispôs as iniciativas parlamentares de 

fiscalização e controle em cinco categorias: controle orçamentário
28

; poder de nomear, 

julgar, exonerar e afastar membros do Executivo; controle fiscal, financeiro e contábil
29

; 

poder de solicitar informações ao Executivo; e poderes investigativos. 

 Nesta seção, nos concentraremos principalmente na análise de dois instrumentos 

que se enquadram na categoria poder de solicitar informações ao Executivo: 

requerimentos de informação e audiências públicas. Há três motivos para esse recorte. 

Primeiramente, como são os instrumentos mais utilizados para o controle e a 

fiscalização, eles retratam bem a rotina do Congresso nessas atividades (Lemos, 2005). 

A popularidade deles se deve principalmente ao baixo custo de emissão. O 

requerimento de informação pode ser apresentado individualmente e depende apenas da 

anuência da Mesa Diretora para que seja encaminhado ao órgão destinatário. A 

realização da audiência é um pouco mais custosa porque está sujeita à deliberação 

colegiada de alguma comissão temática, além de exigir a organização do evento. Ainda 

assim, trata-se de uma iniciativa bastante utilizada (Lemos, 2005).  

O segundo motivo se refere ao fato de esses dois instrumentos já terem sido 

objeto de análises de pesquisas sobre controle parlamentar (Lemos e Power, 2013; 

Castro Santos, 2005). Sendo assim, podemos nos basear em métodos já publicados, 

além de comparar os resultados com conclusões anteriores.  

Por fim, como terceiro motivo, esses são os instrumentos que visam a reduzir a 

assimetria de informação. Considerando que as instituições militares são altamente 

                                                           
28

 Esse controle consiste no poder de veto das três etapas da formulação da peça orçamentária: Plano 

Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamento Anual.  
29

 Essa modalidade é realizada com o auxilio do Tribunal de Contas da União (TCU), que regularmente 

audita todos os órgãos e entidades da Administração Pública. Os resultados dessas auditorias são 

encaminhados ao Congresso por meio de relatórios trimestrais e anuais. O TCU pode ainda ser acionado 

por parlamentares, que dispõem de um instrumento chamado Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) 

para demandar auditorias e investigações específicas. 
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especializadas, o esforço em diminuir a defasagem informativa entre o Legislativo e o 

Executivo nesse tema é especialmente relevante (Flemes, 2005).  

 Um primeiro aspecto a se avaliar sobre os requerimentos de informação é a 

evolução quantitativa desses documentos. O Gráfico 5 e o Gráfico 6 nos informam 

como os requerimentos relacionados à defesa nacional e aos assuntos militares se 

comportam em comparação ao total de requerimentos de informação emitidos pela 

Câmara dos Deputados e o Senado Federal, respectivamente, desde 1999.  

 

Gráfico 5. Quantidade de requerimentos de informação sobre defesa nacional e assuntos 

militares e total de requerimentos de informação apresentados por deputados federais de 1999 

a 2014 

 
 Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados da Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e 

Informação do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados (Corpi/Cedi). 
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Gráfico 6. Quantidade de requerimentos de informação sobre defesa nacional e assuntos 

militares e total de requerimentos de informação apresentados por senadores de 1999 a 2014 

 

 
 

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados do Serviço de Pesquisa Legislativa do 

Senado (Sepel). 

  

Um aspecto destacado pelo gráfico é a diminuição de requerimentos a partir de 

2011. Esse resultado era esperado porque, naquele ano, a área de aviação civil deixou de 

ser atribuição do Ministério da Defesa
30

. Os requerimentos com essa abordagem 

representavam quase 25% do total. No entanto, mesmo se subtrairmos esses 

requerimentos da série histórica, ainda assim observamos uma redução na proporção de 

requerimentos relacionados à defesa nacional e aos assuntos militares. De 1999 a 2007, 

os requerimentos sobre defesa nacional e assuntos militares representavam, em média, 

4,7% do total. De 2008 a 2014, essa média foi de 3,9%.  

Nos dados do Senado, disponíveis no Gráfico 6, a tendência de queda na 

quantidade de requerimentos sobre defesa nacional e assuntos militares a partir de 2008, 

em comparação com anos anteriores, também se repete. De 1999 a 2007, esses 

documentos representavam, em média, 3,4% do total de requerimentos. Nos anos 

seguintes, esse valor baixou para 2,6%
31

.   

Para avaliar a evolução das audiências públicas sobre assuntos militares e defesa 

nacional, fizemos um levantamento das audiências que trataram desse tema nas 

Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados e do 
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 Em março de 2011, foi criada, com status de ministério, a Secretaria de Aviação Civil, responsável pela 

administração da aviação civil no país.   
31

 Nesse cálculo, os requerimentos que tratavam de aviação civil foram novamente subtraídos da série 

histórica.  
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Senado Federal: a CREDN e a CRE, respectivamente. O Gráfico 7 e o Gráfico 8 trazem 

os resultados.  

 

Gráfico 7. Quantidade de audiências públicas realizadas 

pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados (CREDN) 

de 1999 a 2014 

 

 
Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados do portal da Câmara dos Deputados na internet. 

Disponível em < http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-

permanentes/credn/reunioes> Acesso em 11 set. de 2015.  
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Gráfico 8. Quantidade de audiências públicas realizadas  

pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado (CRE) de 1999 a 2014 

 

 

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados do portal do Senado Federal na internet. Disponível 

em <http://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?7&codcol=54> Acesso em 12 set. de 2015.  

 

Assim como observamos nos requerimentos de informação, as audiências 

públicas sobre defesa nacional e assuntos militares sofreram uma redução em 

comparação ao total de audiências. Na Câmara, essas audiências representavam, até 

2008, 28,7% do total. Nos últimos anos, esse percentual baixou para 24,6%. No Senado, 

houve a redução de 26,9% para 21,7%. Deve-se destacar, no entanto, que, tanto na 

Câmara como no Senado, houve uma elevação dessas audiências em números absolutos.  

As audiências públicas e os requerimentos de informação são bons indicadores 

da produtividade parlamentar, mas seus desdobramentos, como destaca Figueiredo 

(2001), costumam não gerar efeitos reais. Os demais instrumentos do portfólio de 

controle parlamentar capazes de obter sanções efetivas chegaram a ser propostos, mas 

não prosperaram. A convocação de ministros de Estado para prestar esclarecimentos ao 

plenário ou a comissões, que também integra a categoria poder de solicitar informações 

ao Executivo, foi objeto de doze proposições desde 1999 (cinco dessas convocações 

foram requeridas a partir de 2008). De modo geral, no entanto, este é um instrumento 

pouco utilizado pelo parlamento (Lemos, 2005). A convocação tem uma tônica 

impositiva, que é substituída, na maioria das vezes, por um convite ao ministro para 

comparecer a uma audiência pública. Aparentemente, esse caminho tem sido adotado 

para arguir o ministro da Defesa, que tem comparecido com frequência em reuniões 

promovidas pelas comissões ou então em outros eventos sobre defesa nacional 
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organizados pelas casas. É importante mencionar também que foi introduzido em 2014 

um dispositivo no regimento interno do Senado que exige a realização de audiência 

pública com o ministro da Defesa no início de cada ano
32

.  

Na categoria Controle fiscal, financeiro e contábil, o Congresso Nacional dispõe 

do apoio do Tribunal de Contas da União (TCU) na atividade de controle externo. 

Apesar de ser enquadrado pela Constituição como um órgão auxiliar do Legislativo e de 

estar sujeito a demandas específicas de parlamentares, o TCU goza de uma autonomia 

que enseja uma avaliação isolada de seus trabalhos
3334

. Apesar disso, as Propostas de 

Fiscalização e Controle, que são as proposições parlamentares que acionam o TCU, são 

indicadores do engajamento do Poder Legislativo nesse tipo de controle. Foram 

emitidas, desde 1999, sete dessas propostas com o objetivo de auditar o Ministério da 

Defesa ou então órgãos e entidades subordinados a ele. Três delas foram apresentadas 

após 2008. 

No tocante aos poderes investigativos do Poder Legislativo, o instrumento mais 

conhecido é a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Trata-se de uma iniciativa 

muito custosa porque o requerimento de instalação da Comissão depende da assinatura 

de um terço dos membros da casa legislativa. Ainda assim, desde 1999, foi possível 

observar o funcionamento de duas CPIs que envolviam a temática de defesa nacional. 

Em 2001, foi instalada a CPI para investigar atos ilícitos praticados por agentes públicos 

no Projeto Sivam. A crise no setor aéreo, em 2007, ensejou a instalação da chamada 

CPI do Apagão Aéreo. Nesses dois casos, os parlamentares não se furtaram a convocar 

o ministro da Defesa e altos oficiais das três Forças.        

Quanto à competência do Congresso para aprovar previamente titulares a 

diferentes cargos públicos – como embaixadores, ministros do STF e diretores de 

agências reguladoras –, não há a previsão de que altos oficiais das Forças Armadas 

sejam submetidos à apreciação parlamentar. Apesar de ser apontado por Zaverucha 
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 O parágrafo 2°do Art. 103 do Regimento Interno do Senado Federal estabelece que “A Comissão 

promoverá audiências públicas, no início de cada sessão legislativa, com os Ministros das Relações 

Exteriores e da Defesa para prestarem informações no âmbito de suas competências”. Essa inciativa foi 

de autoria do senador Ricardo Ferraço (PMDB/ES) por meio do Projeto de Resolução do Senado n° 12 de 

2013.   
33 Ao caracterizar os trabalhos do TCU, o Ipea (2010) descreve que o tribunal “possui poder próprio de 

punição, podendo paralisar programas e obras governamentais com indícios de irregularidades, aplicar 

multas a autoridades (Art. 71, CF/88) e inabilitar pessoas a exercer cargo em comissão ou função de 

confiança na administração pública federal” (p. 106) 
34

 Na literatura sobre as relações civis-militares no Brasil, o papel desempenhado pelo TCU é 

particularmente explorado por Bruneau e Tollefson (2014). Os autores argumentam que o trabalho 

desenvolvido por órgãos que conferem checks and balances ao nosso sistema político, como o TCU e o 

Ministério Público, assegura maior equilíbrio entre Forças Armadas e civis.  
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(2000) como um fator que reduziria a autonomia militar em relação aos civis, além de 

ser uma prática existente em diferentes países, não há sinalização de que essa exigência 

venha a ser implantada no Brasil. Além de não haver nenhuma proposição tramitando 

nesse sentido, nenhum dos parlamentares entrevistados pelo autor para este trabalho se 

mostrou simpático à ideia
35

. Para a maioria deles, as escolhas feitas pelo Presidente da 

República têm se mostrado corretas e a politização da indicação prejudicaria o processo.    

 

 

Conclusão 

 

De que forma a agenda de defesa nacional implementada no país nos últimos 

anos impactou nas atividades do Congresso Nacional nesse tema? Neste trabalho, 

argumentamos que a ampliação de projetos estratégicos e o aumento do investimento do 

Ministério da Defesa após a publicação da Estratégia Nacional de Defesa criaram 

incentivos capazes de reverter a tradicional apatia dos parlamentares nesse setor. 

Contrariando essa expectativa, os dados agregados das proposições parlamentares nesse 

campo indicaram uma redução dos trabalhos. Tanto nas proposições legislativas quanto 

na atividade de controle e fiscalização, houve uma diminuição das iniciativas.  

Os resultados reforçam a leitura de Pion-Berlin e Trinkunas (2007) de que há um 

desinteresse dos políticos pela área de defesa, mas há também fatores próprios de nosso 

sistema político que contribuíram para esses resultados. Em um país pacífico como o 

Brasil, as poucas competências constitucionais do Poder Legislativo em matéria de 

defesa, como a autorização para declarar guerra ou celebrar a paz, acabam não tendo 

muita relevância nas atividades rotineiras do Congresso. As amplas prerrogativas que o 

Poder Executivo detém sobre o orçamento e sobre a organização da administração 

pública também restringem a atuação do Congresso Nacional em importantes campos 

de atuação em questões de defesa. Ao contrário do Congresso norte americano, que faz 

uso de suas prerrogativas em matéria orçamentária para intervir nas políticas de defesa, 

o Poder Legislativo brasileiro apenas chancela anualmente o conjunto do orçamento.  

Essas observações ensejam a reflexão proposta por Amorim Neto (2010) sobre o 

quanto o Congresso Nacional delega as suas competências em matéria de defesa 

                                                           
35

 Apesar de o Congresso Nacional não se envolver nesse processo, é importante mencionar que a forma 

de escolha dos comandantes das três Forças passou por modificações em 2010. Alterações promovidas 

pela Lei Complementar n° 136/2010, conhecida como “Lei da Nova Defesa”, determinam que os 

comandantes deverão ser nomeados pelo Presidente da República a partir de indicação do ministro da 

Defesa. Anteriormente, o ministro da Defesa deveria apenas ser ouvido.     
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nacional ao Executivo. Teria essa delegação se convertido em uma abdicação? Assim 

como constata o autor, também observamos um processo de delegação durante o 

mandato de Nelson Jobim, de 2007 a meados de 2011. Além do fato de o ministro ser 

uma peça-chave na manutenção do PMDB na coalizão formada pelo governo e de ter 

tido condições políticas de executar uma agenda inovadora na área de defesa, 

observamos um alinhamento ideológico entre a Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional (CREDN) da Câmara e o partido ao qual pertencia o ministro. Isso 

sugere uma convergência de preferências entre o governo e o Congresso Nacional. A 

substituição de Jobim por Celso Amorim no comando do Ministério da Defesa no 

primeiro ano de mandato de Dilma Rousseff exige, no entanto, novas considerações. 

Amorim foi nomeado por Rousseff após uma larga experiência na administração 

pública como diplomata de carreira e ministro das Relações Exteriores. Apesar de ser 

filiado ao PT, a sua ascensão ao Ministério da Defesa não teve como objetivo cimentar 

acordos políticos para assegurar uma coalizão. Além disso, não foi possível identificar 

um viés à esquerda no alinhamento ideológico da CREDN que pudesse demonstrar uma 

convergência de preferências entre o Executivo e o Legislativo. Desse modo, pode-se 

dizer que, no período entre meados de 2011 e o final de 2014, a atuação do Congresso 

em matéria de defesa se aproxima de uma abdicação.       

Por fim, convém registrar também que as regras internas do Congresso Nacional 

e a forma como ele está organizado influenciaram os resultados. Esforços inéditos de 

parlamentares, como a criação de subcomissões e de frentes parlamentares, esbarram 

nas reduzidas competências desses órgãos e na pouca visibilidade que eles conferem aos 

seus titulares. Essas iniciativas revelam, no entanto, o interesse de parlamentares em 

criar arenas especializadas para debater a defesa nacional. Nesse sentido, a restauração 

de uma comissão específica para a defesa nacional na Câmara dos Deputados criaria 

incentivos para um maior ativismo no tema e conferiria maior capacidade ao Congresso 

de apreciar as iniciativas do Executivo nesse tema, além de igualar o Brasil à maioria 

dos países da América Latina, como indica Follieti (2008). 
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Abstract 
Since the creation of a civilian-led Ministry of Defense in Brazil in 1999, the political power of 

the Armed Forces has been waning. However, the scholarly literature does not consider the 

country’s legislative branch to have been relevant in democratizing civil-military relations. Yet, 

this view needs to be revisited in light of recent developments. Since 2008 Brazil implemented a 

series of unprecedented actions as regards military politics and defense policymaking: (1) the 

publication of the National Strategy of Defense in 2008, drafted by both civilians and the 

military, which was complemented in 2012 by the publication of the country’s first White Paper 

on National Defense; (2) the enactment of the New Defense Law in 2010, which strengthens the 

role of the defense minister in the conduct of defense policy; (3) the promulgation of the 

Freedom of Information Law in 2011; (4) the enactment of laws providing subsidies for the 

defense industry in 2012; and (5) the publication of the final report on human rights violations 

committed during the 1964-1985 military regime by the National Truth Committee in 2014. The 

main goal of this paper is to assess to what extent such momentous changes were affected by 

legislative preferences and activities. To do so, we will analyze all bills of law and information 

requests on defense matters initiated by deputies and senators in 1999-2014. 

 


