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RESUMO 

 

A partir de 2008, o Brasil empreendeu um conjunto de ações na área de defesa nacional 

sem precedentes desde a redemocratização do país. A publicação da Estratégia 

Nacional de Defesa foi um marco nesse processo. O documento viabilizou reformas no 

Ministério da Defesa e a expansão de projetos estratégicos para reaparelhar as Forças 

Armadas. Pela primeira vez, os investimentos chegaram a superar os gastos com 

custeio no orçamento destinado à defesa. Além disso, os militares ampliaram os 

serviços sociais na Amazônia e participaram mais ativamente de ações de segurança 

pública nas metrópoles brasileiras. O objetivo deste estudo é avaliar como essa nova 

conjuntura impactou nas atividades parlamentares relacionadas à defesa nacional e aos 

assuntos militares. Para isso, foi feito um levantamento de todas as proposições de 

deputados federais e de senadores relacionadas ao tema desde 1999, ano de criação do 

Ministério da Defesa. Os resultados demonstram que a defesa nacional continua tendo 

um papel secundário no Congresso Nacional. Apesar da instalação de frentes 

parlamentares, subcomissões e o uso de outros instrumentos inéditos que conferiram 

visibilidade ao tema nas casas legislativas, a quantidade de iniciativas diminuiu nos 

últimos anos. Em contrapartida, instituições de controle, fiscalização e investigação, 

como o Ministério Público e o TCU, têm sido mais atuantes. No mais, observamos que 

os deputados mais ativos vêm de estados com maior quantidade de militares em 

proporção ao número de habitantes. Isso sugere uma conexão eleitoral na atuação nas 

questões de defesa.  

  

Palavras-chaves: Relações civis-militares; estudos legislativos; controle externo.  
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ABSTRACT 

 

After 2008, Brazil implemented a series of unprecedented actions in the field of defense 

policies since the country became a democratic nation once again. The publishing of 

the National Defense Strategy was a milestone in this process. This document allowed 

for reforms at the Ministry of Defense and the expansion of strategic projects to re-

equip the Armed Forces. For the first time, investments were higher than all 

expenditures stipulated in the national budget meant for defense. In addition, the 

military expanded their social services in the Amazon and participated more actively 

in public security actions in Brazilian cities. The main objective of this paper is to 

assess how this new conjuncture affected the parliamentary activities related to our 

national defense and military matters. In order to achieve this, a survey of all 

propositions made by congressional representatives and senators regarding this topic 

since 1999 – year in which the Ministry of Defense was created – was carried out. The 

results obtained show that defense policies continue having a secondary role at the 

National Congress. Despite the implementation of parliamentary fronts, subcommittees 

and the use of other innovative instruments that increased the visibility of this topic in 

both legislative houses, the number of legislative initiatives diminished in the last few 

years. On the other hand, control, monitoring and investigation institutions, such as the 

Public Prosecution Service (Ministério Público) and the Brazilian Audit Court (TCU), 

have been more active. Furthermore, we observed that the most active representatives 

come from states that have a higher number of military personnel when compared to 

the number of inhabitants. This suggests an electoral connection in the work related to 

defense issues. 

  

Keywords: Civil-military relationships; legislative studies; external control. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Para a maioria dos autores que analisam as relações civis-militares na América 

Latina, a atuação de políticos nas questões de defesa é caracterizada pelo desinteresse. 

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 comportamento 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 por Rizzo de Oliveira (2004), que o resume 

na frase “os militares não dão votos”.   

No Brasil, as pesquisas empíricas que se dedicaram a analisar a atuação do 

Poder Legislativo na área de defesa confirmam esse diagnóstico. Estudos realizados 

por Flemes (2005) e 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. 

Amorim Neto (2010) constata que o Congresso simplesmente abdicou de sua 

autoridade em assuntos de defesa durante o maior período desde 1988.  

Além das justificativas apresentadas por Pion-Berlin e Trinkunas, há outros 

fatores que explicam o baixo desempenho do legislativo brasileiro nessa área de 

atuação. 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)1, e as reduzidas competências constitucionais do Congresso 

                                                        
1 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 
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na área de defesa (Follietti, 2005) 2  também podem ser listadas. Há ainda uma 

característica de nosso sistema político que contribui para esse baixo desempenho: a 

proeminência do Poder Executivo na definição da pauta legislativa do país (Figueiredo 

e Limongi, 1999, 2007; Pereira e Mueller, 2004).    

Nos últimos anos, a maior parte dessas condições foi mantida, mas as escolhas 

racionais 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 e o lançamento do 

Livro Branco, 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 estratégicos empreendidos pelas três Forças, que contemplam 

diferentes dimensões da END. Esses projetos 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 racionais dos políticos, Pion Berlin e 

Trinkunas 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%. 

                                                        
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. 
2 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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Esse incremento se deve, em grande parte, aos projetos prescritos pela Estratégia 

Nacional de Defesa. Atualmente, o Brasil dispõe de mais de 500 empresas3 envolvidas 

em diferentes etapas de fabricação de produtos bélicos para atender, por exemplo, ao 

processo de reaparelhamento das Forças Armadas4. Em recente publicação, a Fipe 

(Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) constatou que houve um aumento de 

cerca de 13% do PIB do Complexo de Defesa e Segurança (atividades de defesa e 

segurança, indústrias, insumos, e serviços e distribuição) de 2009 a 20145. De acordo 

com o estudo, esse setor representa 3,7% do PIB nacional, ou R$ 202 bilhões em valores 

absolutos.  

 

Gráfico 1. Orçamento do Ministério da Defesa de 2001 a 2014 (em R$ milhões) 

 

Fonte: elaborado pelo autor 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. Em muitas localidades da Amazônia, oficiais das três 

                                                        
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) 
5 Documento disponível em <http://www.abimde.org.br/downloads>. Acesso em 9 set. 2015. 
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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 pessoas6. 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 militares foram mobilizados para apoiar 

o processo de pacificação nas comunidades que integram o Complexo do 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 parlamento está mais 

atuante nesse tema7. 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 

nacional8 . A partir desses dados, buscaremos responder a três perguntas: Em que 

                                                        
6 Disponível em <http://www.defesa.gov.br/programas-sociais/programa-calha-norte>. Acesso em 2 

set. 2015. 
7 Aqui, fazemos menção apenas às subcomissões que foram efetivamente instaladas. Em pesquisa aos 

requerimentos apresentados, é possível identificar demandas por subcomissões que não prosperaram. 

Em 2008, foi instalada na Câmara dos Deputados a Subcomissão Especial para Reaparelhamento das 

Forças Armadas; em 2012, a Subcomissão Permanente para acompanhar os projetos estratégicos das 

Forças Armadas; e, em 2014, Subcomissão Especial para Acompanhar a Política Salarial dos Militares 

da Ativa e da Reserva. No Senado, foi instalada em 2011 a Subcomissão Permanente para a 

Modernização e Reaparelhamento das Forças Armadas. 
8 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”. 

http://www.defesa.gov.br/programas-sociais/programa-calha-norte
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medida o Congresso formula políticas de defesa por iniciativa própria? 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 9 . Para avançar na 

caracterização da atividade parlamentar relacionada à defesa, contemplaremos ainda a 

pergunta “Quem, no Congresso, atua na área de defesa?”.  

A partir das respostas a essas perguntas, pretendemos explorar também questões 

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

versus atuação com foco em temas nacionais, protagonismo do Executivo na agenda 

legislativa, nível de autonomia das decisões do Congresso Nacional, capacidade do 

parlamento de controlar e fiscalizar o Executivo, e o papel da ideologia na atuação 

parlamentar. 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 pasta10, conferiu uma estrutura político-administrativa à área de 

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

                                                        
 
9 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 

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).   
10 É importante esclarecer que a nomeação de Élcio Álvares, em 1999, não foi o primeiro caso de 

ministro civil em nossa história. Antes dele, há o caso de Pandiá Calógeras, que assumiu o então 

Ministério da Guerra em 1919. 
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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 seis capítulos, além desta introdução. No 

primeiro capítulo, é resgatada a literatura sobre relações civis-militares, no Brasil e no 

mundo, e sobre os estudos legislativos no país. Essa revisão inclui textos de cunho 

empírico e normativo. Na primeira seção do capítulo, são apresentados trabalhos que 

tratam do controle civil sobre os militares e o papel desempenhado pelo Poder 

Legislativo nessa relação. A seção seguinte explora o debate que é travado sobre as 

relações civis-militares no Brasil após a redemocratização e como o Poder Legislativo 

é inserido nessas discussões.  Por fim, tratamos dos chamados estudos legislativos, que 

abordam o funcionamento do Congresso Nacional e o papel desempenhado por ele em 

nosso sistema político. No segundo capítulo, expomos o método e as técnicas de 

pesquisa utilizadas. 

 No terceiro capítulo, são analisados os dados levantados. Esse é o trecho no qual 

tentamos responder às perguntas de pesquisa. Nesse sentido, é feito o mapeamento de 

todas as iniciativas parlamentares na área de defesa e assuntos militares acrescidas de 

informações obtidas em entrevistas com parlamentares e servidores das casas 

legislativas. As seções estão organizadas de acordo com as perguntas do mencionado 

modelo de Arter (2006). Nesse sentido, a primeira parte debate o desempenho do 

Congresso na formulação de políticas de defesa, a forma como ele interfere em 

proposições vindas do Executivo e a forma como o parlamento tem exercido a sua 

competência de controle e fiscalização das Forças Armadas. Na última seção, 

ampliamos o escopo deste trabalho para incluir dados relacionados ao controle sobre 

militares exercido por instituições como o Ministério Público e o Tribunal de Contas 

da União. Essa análise se alinha às leituras mais recentes sobre o sistema político 

brasileiro, como as de Melo e Pereira (2013) e Montero (2014), que conferem uma 

relevância às atividades desses órgãos e avaliam que eles complementam o trabalho de 

accountability do Poder Legislativo.                 

O quarto capítulo discute os resultados encontrados. Nessa parte, confrontamos 

os resultados identificados com a literatura existente. No capítulo seguinte, 

apresentamos as conclusões. Por fim, avaliamos as limitações da pesquisa e fazemos 

recomendações para trabalhos futuros.       
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1. AS RELAÇÕES CIVIS-MILITARES E O PODER 

LEGISLATIVO 
 

O controle civil sobre os militares é apontado pela teoria normativa como uma 

das condições necessárias para a consolidação da democracia. Essa é uma ideia presente 

no trabalho de Przeworski (1991), que defende um desenho institucional que garanta o 

controle civil11, e de Karl (1990), que faz uma releitura da obra de Robert Dahl e 

acrescenta o controle civil sobre os militares como um requisito para a poliarquia.  

A forma como esse controle deve ser exercido tem sido uma das principais 

preocupações de trabalhos que se dedicaram a teorizar as relações civis-militares. As 

obras mais influentes sobre o tema foram publicadas nos Estados Unidos. No clássico 

The Soldier and the State, Huntington (1957) argumenta que o aumento da 

profissionalização militar promove uma maior subordinação aos civis. Para o autor, a 

atividade castrense seria incompatível com os valores democráticos e liberais. Nesse 

sentido, os militares deveriam se isolar e cultivar seus próprios valores submetidos ao 

que ele chama de “controle civil objetivo”. Em sentido contrário, Janowitz (1960) 

sustenta que o isolamento militar é inapropriado para um estado democrático. As Forças 

Armadas desempenham inevitavelmente um papel político, então o controle deve ser 

resultado de uma maior convergência dos civis com os militares.    

Em um texto mais recente, Feaver (2009) se baseia nas ideias da teoria da 

agência, da microeconomia, para conceber as relações civis-militares como um 

processo. No modelo proposto pelo autor, o principal, que são as autoridades civis, 

concebem as políticas de defesa e delegam a execução aos agentes, os militares.  Após 

essa delegação, a obediência aos civis envolve um cálculo dos militares sobre as 

chances de serem punidos. 

As formulações mais contemporâneas destacam que as relações civis-militares 

não devem se restringir a atividades típicas de controle, mas também garantir a 

efetividade das Forças Armadas. Bruneau e Matei (2013), por exemplo, adotam um tom 

crítico em relação às análises que se concentram exclusivamente no controle. Para os 

                                                        
11 Nas palavras do autor: “Obviously, the institutional framework of civilian control over the military 

constitutes the neuralgic point of democratic consolidation.” (1991, p. 29). 
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autores, as autoridades civis devem se dedicar também ao processo de formulação de 

políticas que garantam o sucesso do trabalho das Forças Armadas12.   

Entre os atores que desempenham papel relevante nas relações civis-militares, 

o Poder Legislativo ocupa uma função importante nessas teorias. Cottey, Edmunds e 

Forster (2002) argumentam que a subordinação aos civis não é suficiente para um 

controle democrático dos militares. Na União Soviética, por exemplo, havia o controle 

civil, mas não era um controle civil democrático. Para os autores, a participação do 

Legislativo na formulação das políticas de defesa e na fiscalização das Forças Armadas 

é fundamental para a democratização das relações civis-militares. Nessa mesma linha, 

Donadio (2004) argumenta que a pluralidade que caracteriza o parlamento confere 

maior legitimidade ao controle. 

A edição sobre estudos legislativos da coleção Oxford Handbooks é ainda mais 

categórica ao tratar da importância para a democracia do papel desempenhado pelo 

Legislativo: “As few decisions potentially have a more severe impact on the lives of 

citizens than decisions regarding military, it can be argued that no meaningful notion 

of democracy could possibly exempt security policy from parliamentary control” (p. 

545). De acordo com Raunio (2014), autor do texto, as prerrogativas nas questões de 

defesa estão no cerne da atividade legislativa e suas origens remontam à formação do 

parlamento moderno. A autorização para promover o alistamento e para o aumento dos 

gastos militares já fazia parte das competências do parlamento britânico no final do 

século XVII, após a Revolução Gloriosa.           

Kohn (1997) destaca a publicidade que o parlamento confere às atividades de 

controle. Para o autor, um dos principais atributos do legislativo no controle e 

fiscalização dos militares é tornar o processo mais transparente.  

Giraldo (2006) observa 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 a maioria 

dos trabalhos defende que as atividades nessa temática devem ser especializadas e bem 

informadas. Nesse sentido, o texto argumenta que, independentemente das 

                                                        
12 Nas palavras de Matei (2013, p. 29): “[…] the exclusive focus on civilian control is a significant 

impediment to understanding the larger and more complex relationships concerning democracy, elected 

policy-makers, and security forces. In a democracy, policy-makers craft and implement security 

decisions and policies that are in the service of safeguarding democratic values, national interests, and 

the citizens themselves; successful policies, however, go hand in hand with effective security forces.” 
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especificidades de cada país, a comissão temática é o locus adequado para as decisões 

sobre defesa no parlamento. 

Nos diferentes trabalhos que avaliam empiricamente as relações civis-militares, 

há o entendimento de que a atuação do Poder Legislativo tem sido um mecanismo que 

garante a democratização dessas relações, além de funcionar como um importante 

indicador do nível de controle civil. Barany (2012), por exemplo, propõe um modelo 

triangular – formado por Estado, sociedade e militares – para avaliar as relações civis-

militares de países que passaram por diferentes processos de democratização após a 

Segunda Guerra Mundial. Nesse modelo, o Legislativo integra as instituições do 

Estado. A pesquisa inédita de Barany – que comparou casos tão distintos, como Japão, 

Tanzânia e Espanha – revela uma relação positiva entre o desempenho do Legislativo 

nas questões de defesa e o nível de democratização das relações civis-militares. A partir 

dos resultados da pesquisa, o autor recomenda que os parlamentos não se restrinjam ao 

debate e à aprovação de políticas de defesa, mas que participem também da formulação 

do orçamento e da subsequente fiscalização da execução dos gastos e investimentos. 

Na amostra analisada, o caso paradigmático é o da Alemanha, cujo parlamento dispõe 

de uma forte comissão de defesa e da figura única do Comissário Parlamentar para 

Assuntos de Defesa. O posto, preenchido por alguém de fora da administração pública, 

auxilia o parlamento no controle dos militares.     

No trabalho de Serra (2010), é possível obter uma análise aprofundada da bem-

sucedida experiência de transição vivida pela Espanha. Baseado em sua vivência como 

ministro da defesa desse país por mais de oito anos, o autor reforça a importância do 

Legislativo na consolidação democrática. De acordo com o texto, o apoio dos 

parlamentares viabilizou a formatação do desenho institucional que garante o controle 

civil no país ibérico.  

Em uma publicação um pouco mais antiga, Stepan (1988) definiu uma lista 

formada por onze prerrogativas militares para avaliar o nível de influência castrense no 

sistema político. De acordo com o modelo, cada uma dessas variáveis é avaliada em 

uma escala com três níveis: baixo, moderado e alto. O Legislativo integra a lista. De 

acordo com Stepan, a prerrogativa militar é alta quando a atuação do Legislativo se 

restringe a aprovar ou rejeitar, sem debates, o orçamento. Em sentido contrário, ela é 

baixa quando os parlamentares participam de todas as etapas de elaboração de políticas 

de defesa e convocam com frequência oficiais militares para prestar esclarecimentos. 

O trabalho do autor é motivado pelos processos de democratização que países da 
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América Latina passaram após regimes militares. Ele aplica o modelo ao Brasil e adota 

um tom pessimista em relação ao Congresso: “The Brazilian legislature has virtually 

no routine ways to ask and receive detailed documentation about major defense 

initiatives” (p. 106).  

A ausência do Congresso nas questões de defesa parece não ser exclusividade 

de países latino-americanos. Contrariando as expectativas, Zegart (2000) avalia que o 

comumente influente parlamento norte-americano não se dedica às questões de defesa 

com o mesmo vigor com que exerce as suas competências em outros temas. Por outro 

lado, Campbell e Auerswald (2015) argumentam que a atuação do Congresso nesse 

tema tem sido subestimada e que os parlamentares têm sido protagonistas de 

transformações importantes nas Forças Armadas norte-americanas nos últimos tempos. 

Medidas como as normas que retiram dos comandantes a autoridade para conduzir os 

processos envolvendo abusos sexuais dentro dos quartéis, além da derrubada das leis 

que bania homossexuais das Forças Armadas ou que proibia oficiais mulheres de 

participar de combates, partiram de iniciativas parlamentares.      

Peters e Wagner (2011) se dedicaram a identificar os determinantes das 

prerrogativas parlamentares na área de defesa nacional e relações exteriores em 

diferentes Estados. Os autores pesquisaram os Legislativos de 49 países para avaliar 

quais detêm poder de veto sobre o envio de tropas para fora do território. De acordo 

com o texto, a existência dessa prerrogativa tem menos a ver com o sistema político do 

que com aspectos culturais e com a história do país. Nesse sentido, países que tiveram 

experiências fracassadas de guerra tendem a conferir mais prerrogativas ao Legislativo 

nessas questões. Esse é o caso da Alemanha e do Japão, por exemplo. Por outro lado, 

países que enfrentam ameaças iminentes estão mais sujeitos a reduzir as competências 

dos parlamentares no campo da defesa nacional e das relações exteriores.       

A influência do Legislativo nas questões de defesa tem originado também uma 

linha de pesquisa que avalia a influência das prerrogativas dos parlamentares na 

propensão dos países de ingressar ou não em conflitos. Os resultados têm sido 

divergentes. Reiter e Tillman (2002) analisaram 37 países e constataram que 

legislativos empoderados reduzem a chance de ingresso. Dieterich, Hummel e 

Marschall (2010) observaram que os países da União Europeia que se envolveram de 

forma mais efetiva na Guerra do Iraque tinham Legislativos com poucas competências 

nas questões de defesa. Por outro lado, Mello (2012) argumenta que as funções do 

Legislativo, isoladamente, não são determinantes para o nível de participação no 
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conflito. O autor advoga que essa decisão depende da interação de questões partidárias, 

prerrogativas parlamentares e desenho institucional do país.  
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1.1 As relações civis-militares no Brasil 

 

O papel político que as Forças Armadas têm desempenhado ao longo da história 

do Brasil enseja a reflexão acadêmica sobre as relações civis-militares no país13. Nas 

últimas décadas, os estudos publicados sobre esse tema se concentram principalmente 

na análise da balança de poder entre civis e militares. Esses trabalhos originaram 

conclusões divergentes quanto ao nível de controle civil. A maioria dos autores 

considera que os militares mantiveram prerrogativas após o regime militar que 

inviabilizaram a plena consolidação da democracia no país (Zaverucha, 2000; Martins 

Filho e Zirker, 2000; Winand e Saint Pierre, 2010; Garcia, 2013). Para Zaverucha 

(2000), por exemplo, “enclaves autoritários no aparelho do estado”, como a Justiça 

Militar e a presença de oficiais na estrutura administrativa do Ministério da Defesa, 

garantem uma autonomia às Forças Armadas que não condiz com o estado democrático.  

 Em sentido contrário a esse posicionamento, há autores que consideram as 

relações civis-militares no Brasil bem ajustadas (Hunter, 1997; Castro e D’Araujo, 

2001; Bruneau e Tollefson, 2014). Nessa corrente, a formulação mais inovadora foi 

feita por Hunter (1997). A autora argumenta que a dinâmica político-eleitoral resultaria 

em uma disputa por recursos entre políticos e militares. Sob a perspectiva da escolha 

racional, o comportamento esperado dos políticos é diminuir cada vez mais a influência 

dos militares, independente da manutenção de prerrogativas. O melhor indicador desse 

processo seria a redução da dotação orçamentária destinada aos militares, como ocorreu 

no início da década de 1990. 

Para além dessa análise dicotômica, há pesquisadores que adotam estudos de 

caso baseados na periodização político-administrativa de nosso país para examinar os 

avanços e os retrocessos da democratização das relações civis-militares. Amorim Neto 

(2015) utiliza indicadores quantitativos e qualitativos para avaliar como os diferentes 

governos desde 1988 lidaram com a balança de poder entre civis e militares. Na análise 

quantitativa, o autor usa quatro indicadores para avaliar a divisão do poder político 

entre civis e militares: o número de militares titulares de ministérios, a porcentagem do 

orçamento da União gasto com militares, o orçamento militar como porcentagem do 

                                                        
13 Para Brigagão e Proença Jr. (2015, p. 331), “muito da discussão brasileira sobre o papel político de 

suas Forças Armadas se dá à sombra do receio de que a história republicana do Brasil – otimistamente, 

até o presente recente – não seja mais do que um processo de negociação entre segmentos das elites 

[civis] e as instituições armadas”.      
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PIB e a quantidade de militares por habitantes. Embora haja oscilações ao longo do 

tempo, houve, de modo geral, uma dramática diminuição de todos os números após 

1988. Esse resultado não deixa dúvida de que o poder militar foi bastante reduzido com 

a redemocratização do país. Apesar disso, esses dados são insuficientes para captar as 

reformas institucionais e o esforço empreendido por cada um dos presidentes para 

consolidar o controle civil sobre os militares. Baseados nas informações trazidas pelo 

próprio Amorim Neto (2015), e também por outros autores, os parágrafos a seguir 

fazem uma avaliação mais qualitativa da atuação dos diferentes governos nessa 

temática.       

A intenção inicial de Fernando Collor, primeiro presidente eleito por voto 

popular após a redemocratização, foi a de reduzir o aparato militar na administração 

pública. Nesse sentido, foram extintos o Serviço Nacional de Informação (SNI) e o 

Gabinete Militar da Presidência da República, além da abolição do status ministerial 

da pasta do Estado-Maior das Forças Armadas. Essa disposição reformista foi 

comprometida pela crise em que o governo se envolveu no segundo ano de mandato e 

que resultou no impeachment do presidente. A situação frágil em que se encontrava o 

sucessor, Itamar Franco, que não estava filiado a nenhum partido político e cumpria um 

mandato “tampão”, fez com que ele recorresse aos militares para garantir a 

governabilidade. Uma sinalização da influência castrense no governo Itamar foi o 

aumento de oficiais entre os titulares de ministérios14.    

A criação do Ministério da Defesa, em 1999, foi seguramente o principal legado 

do governo Fernando Henrique Cardoso na área de defesa. D’Araujo (2010) avalia que 

a fusão dos ministérios da Marinha, da Aeronáutica e do Exército em uma única pasta 

sob uma autoridade civil foi motivada principalmente por razões estruturais que 

remontam ao final da década de 1980. Para a autora, o fim da Guerra Fria e o término 

de disputas militares com a Argentina reduziam as ameaças iminentes enfrentadas pelo 

país e forçavam as Forças Armadas a se adequarem aos padrões internacionais de 

governança democrática militar15.   

O anúncio da instalação do Ministério havia sido feito por FHC quatro anos 

antes da criação da pasta, em 1995. A demora em instalar o novo órgão revela como 

                                                        
14 No total, os militares ocuparam sete ministérios, além da presidência de duas estatais. 
15 Estudos conduzidos entre 1995 e 1996 pelas próprias Forças Armadas revelavam que, de 179 países 

pesquisados, apenas 23 não possuíam Forças Armadas integradas por um único Ministério (D’Araujo, 

2010). 
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essa ação enfrentou a oposição dos militares. Além da natural rejeição ao maior controle 

civil, houve desavenças dentro das próprias Forças Armadas. A Marinha e a 

Aeronáutica receavam que o órgão fosse dominado por oficiais do Exército, que são 

numericamente superiores aos demais. Apesar dessa resistência castrense, Amorim 

Neto (2015) constata que a instalação do Ministério foi objeto de barganhas com os 

militares e a concepção da nova pasta foi baseada em estudos conduzidos pelos próprios 

oficiais. Esses trâmites foram destacados por Zaverucha (2000) para reforçar a tese de 

que não há no Brasil uma subordinação dos militares aos civis. Por outro lado, Rizzo 

de Oliveira (2004) vê o processo como satisfatório e se refere à criação do Ministério 

como a “implantação da autoridade”.     

É importante mencionar outra ação inédita do governo FHC: a publicação, em 

1996, da Política de Defesa Nacional. O documento foi um primeiro esforço de 

sistematização das diretrizes para a área de defesa no país. Mais à frente, esse pontapé 

inicial daria origem a uma versão atualizada dessa mesma Política, em 2005, à 

Estratégia Nacional de Defesa, em 2008, e, finalmente, ao Livro Branco de Defesa, em 

2012. 

Apesar de ter tomado medidas que representaram a subtração do poder dos 

militares, outras ações nos anos FHC trataram de prestigiar a classe. Para Martins Filho 

e Zirker (2000), os militares estavam submetidos a uma “crise de identidade” em 

meados da década de 1990. Uma conjunção de fatores contribuiu para esse quadro: a 

dificuldade das Forças Armadas de se adaptar à nova ordem global, a extinção de 

órgãos militares no governo Collor, a crença dos oficiais de que os civis não davam 

importância às Forças Armadas, a redução da dotação orçamentária, além do 

sucateamento dos armamentos. A recomposição dos soldos e a liberação de verbas para 

compra de equipamentos compuseram um conjunto de atos que estabeleceu uma lua de 

mel dos militares com o governo.   

A avaliação do desempenho do governo Lula nas questões de defesa deve ser 

dividida em dois períodos. Na maior parte do primeiro mandato, diferentes eventos 

expuseram a fragilidade da autoridade civil no Ministério da Defesa. A insubordinação 

de oficiais militares, que lançaram notas públicas contrárias ao posicionamento do 

Ministério sobre o regime militar, e o motim dos controladores aéreos são exemplos de 

episódios que contestaram essa autoridade. Esse último fato, inserido em uma crise 

sistêmica da aviação civil que comprometia os serviços prestados aos usuários, foi o 
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cenário que viabilizou a nomeação de Nelson Jobim ao Ministério da Defesa após a 

passagem frustrada de três titulares durante o primeiro mandato16.  

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; Amorim Neto, 2010). A expertise do novo titular – 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 reforma na estrutura do Ministério que robusteceu a autoridade civil. 

A publicação da Estratégia Nacional de Defesa (END) foi um marco nesse processo. O 

documento produzido estabelecia a reorganização e reorientação das Forças Armadas 

para aumentar o controle civil. Uma das diretrizes determinava, por exemplo, a 

unificação das operações das três forças por meio da criação do Estado-Maior 

Conjunto, que estaria subordinado ao Ministro da Defesa.  

A END é composta ainda por outros dois eixos estruturantes: a política de 

composição dos efetivos das Forças Armadas e a reestruturação da indústria brasileira 

de material de defesa. O documento representa um terceiro esforço de sistematização 

das políticas de defesa após duas edições da Política Nacional de Defesa, publicada 

pela última vez em 2005. A opção por esse novo documento conferiu maior importância 

às ações do setor. Ao descrever a END, Rizzo de Oliveira (2009) destacou a 

superioridade desta publicação em relação às anteriores:  

 

Com um tom afirmativo e arrojado, supera um certo constrangimento 

com que documentos anteriores abordaram a Defesa Nacional. Não 

há nele meias palavras, é a Segurança Nacional que volta ao palco 

após décadas de dificuldades de tratamento desse tema tão vinculado 

ao regime militar. 

  

                                                        
16 Rizzo de Oliveira (2005) faz um contraponto à criticada passagem de José Viegas no Ministério 

entre 2003 e 2004. Para o autor, Viegas contribuiu para o processo de consolidação do Ministério. Em 

suas palavras, “Em 23 meses, fez cerca de 70 discursos para públicos civis e militares (seu substituto 

tem apenas três discursos no site do Ministério da Defesa em 11 meses de função) num processo 

pedagógico (educação, convencimento e diálogo) sobre a Defesa Nacional. Visitou universidades, 

publicou artigos na grande imprensa, tomou iniciativas internacionais (como a reunião de Ministros da 

Defesa da América do Sul), colocou em debate a complementaridade das indústrias bélicas da região, 

vinculou a Defesa Nacional aos direitos humanos e não acolheu a tese da criação de uma estrutura 

militar de Defesa no Cone Sul. Em outras palavras, foi um dirigente pleno da Defesa Nacional e das 

Forças Armadas.” (p. 136). 
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No eixo política de composição dos efetivos das Forças Armadas, a END 

confirma a priorização da região amazônica como foco de atenção dos militares. Trata-

se de uma diretriz que reforça uma tendência observada desde meados da década de 

1980. O projeto Calha Norte, estabelecido em 1985, foi o símbolo desse processo. A 

atenção conferida a essa região se insere na conjuntura definida naquele período: o fim 

da Guerra Fria e a criação do Mercosul17 deslocaram o foco da atenção dos militares do 

sul para o norte do país (Martins Filho, 2007). Entre as justificativas para o aumento da 

presença militar na Amazônia está a proteção da floresta da “cobiça internacional”. 

Além do Programa Calha Norte, a implantação do Sistema de Vigilância da Amazônia 

(Sivam), idealizado no início da década de 1990 para fazer o monitoramento aéreo 

dessa parte do país, também representou um marco do aumento da atenção dos militares 

com a Amazônia.    

O processo de reaparelhamento anunciado pela END busca resgatar a relevância 

que a indústria de defesa teve no passado. Na década de 1980, esse segmento de 

indústria no Brasil chegou a ser o quinto maior do mundo (Gouvea, 2015). Um conjunto 

de ações tem sido empreendido para estimular o surgimento e a expansão dessas 

empresas. A aprovação da medida provisória n° 544, em 2012, por exemplo, 

representou um avanço desses esforços. A norma concede incentivos fiscais e 

estabelece condições diferenciadas de contrato com o governo. A criação da Secretaria 

de Produtos de Defesa, no Ministério da Defesa, é também um desdobramento dessa 

política.   

A maior parte das diretrizes da END originaram projetos estratégicos nas três 

Forças, que foram compilados mais recentemente no Plano de Articulação e 

Equipamento de Defesa (PAED). Formatado pelo Ministério da Defesa, o PAED traz 

o cronograma e as postulações orçamentárias desses projetos. A Tabela 1.1 contém 

mais informações sobre o PAED.  

                                                        
17 O Mercosul lançou uma pá de cal na disputa militar brasileira com a Argentina, que até então fazia 

parte do cenário mais provável de um conflito armado do país. 
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Tabela 1.1. Relação de projetos estratégicos do Ministério da Defesa contemplados pelo 

PAED 

 

Comando Projetos 
Período 

previsto 

Valor Global 

Estimado até 2031 
(em R$ milhões) 

Marinha 

Recuperação da Capacidade 

Operacional 
2009-2025 5.372,30 

Programa Nuclear da Marinha (PNM) 1979-2031 4.199,00 

Construção do Núcleo do Poder Naval 2009-2047 175.225,50 

Sistema de Gerenciamento da 

Amazônia Azul (SisGAAz) 
2013-2024 12.095,60 

Complexo Naval da 2ª Esquadra / 2ª 

Força de Fuzileiros da Esquadra (2ª 

FFE) 

2013-2031 9.141,50 

Segurança da Navegação 2012-2031 632,80 

Pessoal 2010-2031 5.015,60 

Exército 

Recuperação da Capacidade 

Operacional 
2012-2022 11.426,80 

Defesa cibernética 2011-2035 839,90 

Guarani 2011-2034 20.855,70 

Sistema Integrado de Monitoramento 

de Fronteiras (Sisfron) 
2011-2035 11.991,00 

Sistema Integrado de Proteção de 

Estruturas Estratégicas Terrestres 

(Proteger) 

2011-2035 13.230,60 

Sistema de Defesa Antiaérea 2010-2023 859,40 

Sistema de Mísseis e Foguetes 

ASTROS 2020 
2012-2023 1.146,00 

Aeronáutica 

Gestão Organizacional e Operacional 

do Comando da Aeronáutica 
2010-2030 5.689,00 

Recuperação da Capacidade 

Operacional 
2009-2019 5.546,70 

Controle do Espaço Aéreo 2008-2030 938,30 

Capacitação Operacional da FAB 2009-2033 55.121,00 

Capacitação Científico Tecnológica 

da Aeronáutica 
2008-2033 49.923,90 

Fortalecimento da Indústria 

Aeroespacial e de Defesa Brasileira  
2009-2030 11.370,20 

Desenvolvimento e Construção de 

Engenhos Aeroespaciais 
2015-2030 A ser determinado 

Apoio aos Militares e Civis do 

Comando da Aeronáutica 
2010-2030 3.229,60 

Modernização dos Sistemas de 

Formação e Pós-Formação de 

Recursos Humanos 

2010-2028 352,00 

Fonte: Livro Branco de Defesa Nacional 
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Apesar de representar um marco na política de defesa do país, a END não teve 

uma aceitação consensual. Saint Pierre (2009), por exemplo, reconhece a relevância do 

documento, mas questiona a boa intenção do governo com a área de defesa. Para o 

autor, a END se insere em uma estratégia nacional desenvolvimentista conduzida nos 

últimos anos no país. Para reforçar essa interpretação, D’Araújo (2010) observa que a 

palavra desenvolvimento é mencionada cerca de 90 vezes ao longo do documento. 

Brigagão e Proença Júnior (2015, p. 338) ponderam que a END não contempla o uso 

integrado das três forças:  

A END, longe de completar o Livro Branco da Defesa, parece 

incompleta em seus próprios termos. Ao desejar, mas não arrematar 

o conjunto e relacionamentos das forças em prol dos efeitos que 

deseja. Ao tolerar (seria mesmo possível dizer, ao comemorar) rumos 

distintos sem preocupar-se com sua possível divergência.  

 

D’Araujo (2010, p. 57) avalia também que as ambições da END não são 

condizentes com a realidade do país: “As ambições entram em contradição com a pouca 

capacidade de investimento do estado brasileiro e lhe dão, aliás, um caráter fantasioso, 

posto que o país está muito aquém das possibilidades de concretizá-las”. Por fim, houve 

críticas ao método de concepção do documento, que não envolveu os diferentes 

segmentos da sociedade nesse processo.  

Ainda no governo Lula, é possível observar algumas ações no esforço de 

integrar as políticas de defesa à maior proeminência do Brasil no plano internacional. 

O envio de tropas para missões de paz da ONU, notadamente ao Haiti, é um exemplo 

desse esforço. O engajamento de Lula viabilizou também a criação do Conselho de 

Defesa Sul-Americano.  

A eleição da sucessora de Lula para a Presidência da República, Dilma 

Rousseff, despertou um interesse especial na forma como seriam conduzidas as relações 

civis-militares no novo governo. O histórico de vida da nova titular, que havia sido 

presa e torturada por militares por causa de sua atuação na luta contra o regime militar, 

sugeria uma postura revanchista em relação às Forças Armadas. Não foi o que se 

observou. Em seu discurso inaugural, durante a solenidade de posse, a nova presidente 

deixou claro que não guardava ressentimentos18. Além disso, o governo de Rousseff 

                                                        
18 Segue o trecho do discurso em que a Presidente destaca esse aspecto: “Queria dizer a vocês que eu 

dediquei toda a minha vida à causa do Brasil. Entreguei, como muitos aqui presentes, minha juventude 

ao sonho de um país justo e democrático. Suportei as adversidades mais extremas infligidas a todos que 

ousamos enfrentar o arbítrio. Não tenho qualquer arrependimento, tampouco não tenho ressentimento 
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manteve as diretrizes do antecessor nas questões de defesa (Bertazzo, 2012). A 

substituição de Jobim pelo ex-ministro das Relações Exteriores Celso Amorim, na 

chefia do Ministério da Defesa, não representou um rompimento na forma como vinha 

sendo gerida a pasta. Apesar dessa condução, o passado da presidente deve ter pesado 

em uma de suas decisões mais relevantes: a instalação da Comissão Nacional da 

Verdade (CNV) para investigar violações de direitos humanos durante o regime militar. 

Trata-se de uma ação bem sucedida que vinha sendo adiada por causa da histórica 

resistência dos militares19.  

No primeiro mandato de Rousseff, houve também uma decisão que reduziu 

ainda mais as competências militares na administração pública. A criação da Secretaria 

de Aviação Civil, com status ministerial, transferiu essa temática em 2011 para a 

autoridade civil.  

Outra medida que merece destaque foi a escolha dos aviões de combate suecos 

Gripen para substituir os atuais Mirage 2000 na frota de aeronaves supersônicas da 

Força Aérea Brasileira (FAB). A decisão da presidente concluiu um processo que 

mobilizou desde 2007 grandes fabricantes em uma concorrência internacional. A opção 

pelos caças de origem sueca contrariou alguns prognósticos, que apostavam nos 

franceses Rafale por causa das tradicionais parcerias militares com a França, como o 

acordo para construção do submarino a propulsão nuclear (Bertonha, 2010; Battaglino, 

2013).       

Por fim, foi lançado, em 2012, o Livro Branco da Defesa Nacional. A 

publicação desse documento, inédito em nossa história, incluiu o Brasil na lista de 

países que adotam Livros Brancos como um instrumento de transparência nas políticas 

de defesa. Na América Latina, países como Argentina, Chile, Colômbia e Peru já 

haviam publicado livros análogos. Diferentemente do que ocorreu com a Estratégia 

                                                        
ou rancor.” A íntegra do discurso está disponível em <http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-

planalto/discursos/discursos-da-presidenta/discurso-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-durante-

compromisso-constitucional-perante-o-congresso-nacional>. Acesso em 2 set. 2015. 

19 Na avaliação de Sikkink e Marchesi (2015), apesar da demora em ser instalada, a CNV cumpriu o 

seu papel. As autoras criaram um índice baseado em indicadores como a autonomia conferida aos 

trabalhos da comissão e a publicidade do relatório final para comparar os trabalhos de comissões de 

diferentes países. Em uma escala de zero a sete, o Brasil obteve nota seis no índice. Isso coloca o país 

entre os oito mais bem colocados em uma amostra de 43 casos. Nas palavras das autoras, “In terms of 

its thoroughness, its willingness to name names, and its call for prosecutions, the commission has done 

exemplar work” (p. 31). Apesar do tom elogioso, o texto ressalva que a implementação das 

recomendações do relatório final merece uma análise específica. 

 

http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/discursos/discursos-da-presidenta/discurso-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-durante-compromisso-constitucional-perante-o-congresso-nacional
http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/discursos/discursos-da-presidenta/discurso-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-durante-compromisso-constitucional-perante-o-congresso-nacional
http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/discursos/discursos-da-presidenta/discurso-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-durante-compromisso-constitucional-perante-o-congresso-nacional
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Nacional de Defesa, a concepção do documento envolveu diferentes setores da 

sociedade civil e o resultado foi submetido ao Congresso Nacional. 

 

1.1.1 O Poder Legislativo nas análises das relações civis-militares no Brasil  

 

A dualidade nas análises das relações civis-militares no Brasil se reproduz nos 

estudos sobre o papel do Poder Legislativo na área de defesa, mas, nesse caso, a balança 

pende de forma mais acentuada para uma visão pessimista das atividades do Congresso 

nesse tema. Entre os que argumentam que os militares mantiveram prerrogativas 

incompatíveis com a democracia, há o entendimento de que a atuação precária do Poder 

Legislativo nas políticas de defesa e no controle e fiscalização dos militares contribui 

para esse quadro. Dentre os autores, Zaverucha (2000) é novamente um dos mais 

assertivos. Ele faz uma releitura da lista de prerrogativas militares proposta por Stepan 

(1988) e estabelece uma relação de quinze variáveis independentes no modelo. Duas 

dessas variáveis envolvem o Legislativo: falta de rotina legislativa e de sessões 

detalhadas sobre assuntos militares domésticos e de defesa nacional e ausência do 

Congresso na promoção de oficiais-generais. De acordo com o autor, essas 

prerrogativas pouco mudaram desde 1988. 

No grupo que avalia as relações civis-militares como bem ajustadas, há uma 

quantidade menor de pesquisadores que consideram adequadas as atividades do 

Congresso nas questões de defesas, como Hunter (1997). Dentre os demais autores, o 

artigo de Bruneau e Tollefson (2014) oferece uma visão original. O texto admite as 

deficiências na atuação do Congresso Nacional nesse tema, mas argumenta que o 

sistema político brasileiro dispõe de diferentes instrumentos de checks and balances, 

como o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União, que complementam o 

controle e a fiscalização aos militares.    

Os trabalhos empíricos que se dedicaram a pesquisar especificamente a atuação 

do Congresso Nacional nas questões de defesa revelam, no entanto, um cenário mais 

consensual. Quase todos os estudos indicam que há um desinteresse dos parlamentares 

sobre o tema. Flemes (2005) destaca a reduzida atuação das comissões do Senado e da 

Câmara dos Deputados no controle e na formulação de políticas para o setor. Essas 

comissões compartilham a temática da defesa com a de relações exteriores, que acaba 

recebendo muito mais atenção. O autor menciona também o número insuficiente de 
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servidores de carreira especializados na área de defesa. Isso compromete o nível de 

assessoramento recebido pelos parlamentares.  

O estudo de Castro Santos (2005) sobre a atividade de controle do Congresso 

obtém um resultado ambíguo. Se, por um lado, as audiências públicas realizadas têm 

cumprido a função de reduzir a assimetria de informação, por outro, os demais 

instrumentos de controle têm sido pouco relevantes.  

Para Amorim Neto (2010), o Congresso abdicou de sua autoridade em matéria 

de defesa durante o maior período desde a redemocratização. Para chegar a essa 

conclusão, o texto avalia o grau de delegação dessa matéria ao Executivo. Inspirado no 

modelo proposto por Lupia e McCubbins (1998), o autor estabelece duas condições 

para a delegação 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. A reduzida assessoria na área de defesa no Senado e 

na Câmara dos Deputados e a pouca experiência dos parlamentares no tema 

inviabilizam o cumprimento da segunda condição.   

Marques (2006, p. 70) reforça a ideia de inoperância do parlamento na área de 

defesa, mas chama a atenção para o crescente interesse dos congressistas pela presença 

militar na Amazônia:  

 

A defesa da Amazônia, ao contrário de outros temas relacionados 

com a defesa nacional, ultrapassou os muros da caserna e ganhou 

destaque no Parlamento. A percepção de que a soberania do Estado 

brasileiro sobre a Amazônia está ameaçada já motivou, direta ou 

indiretamente, várias comissões parlamentares de inquérito (CPIs) e 

a convocação de autoridades civis e militares para prestar 

esclarecimentos nas comissões de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional.   

 

 Nessa relação de trabalhos, é interessante mencionar um projeto desenvolvido 

por Zucco e Power (2013) que avalia, por meio de surveys, as crenças dos parlamentares 

sobre diferentes temas em pauta nas casas legislativas. Apesar de essa pesquisa não 

tratar especificamente de relações civis-militares, os autores captam a opinião dos 

congressistas sobre o dispositivo constitucional que confere aos militares a garantia da 

lei e da ordem. Os dados coletados por meio de questionários de quatro em quatro anos, 

desde 1990, apresentam um resultado curioso. Trata-se de um tema que divide os 
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parlamentares, como indica o Gráfico 1.1. Ainda assim, uma pequena maioria tem sido 

contra desde 2005 à supressão desse dispositivo.     

 

Gráfico 1.1. Opinião dos parlamentares sobre o dispositivo constitucional que confere aos 

militares a garantia da lei e da ordem (1990-2013) 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados de Zucco e Power (2013) 

 

 Por fim, convém destacar que a atual visão pessimista em relação aos trabalhos 

legislativos na área de defesa não se aplica a outros períodos históricos do Congresso 

Nacional. Brigagão e Proença Júnior (2015) resgatam a atuação do parlamento em dois 

momentos do nosso passado e adotam um tom elogioso para os trabalhos dos 

parlamentares na questão da defesa nesses períodos. De acordo com os autores, a forma 

como os senadores conduziram as discussões sobre a Reforma Militar e sobre a 

aquisição de uma frota de guerra no início do século passado foi satisfatória. Já na 

República de 46, houve debates substantivos sobre a possível participação brasileira na 

Guerra da Coréia (1951-1954) e na primeira Missão de Paz da ONU (Unef, no Sinai, 

1956-1965).  
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1.2 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 20. As análises sobre 

o funcionamento do Congresso Nacional nesse contexto originaram, assim como os 

estudos sobre relações civis-militares no Brasil, duas correntes.  

Trabalhos de autores como Mainwaring e Scully (1995) e Ames (1995), 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 mais recentes sobre as relações Executivo-Legislativo tentam 

superar a tônica pessimista. A dinâmica que se instalou no país após o controle da 

hiperinflação e a ascensão de Fernando Henrique Cardoso à Presidência influenciou as 

análises. Para os autores alinhados a essa corrente, o nosso sistema político viabiliza a 

governabilidade porque o Poder Executivo detém a proeminência sobre a produção de 

leis e também porque os parlamentares apresentam comportamento disciplinado às 

diretrizes partidárias.  

Esse quadro é resultado de uma conjunção de fatores definidos em nossa 

constituição. Por um lado, o Presidente da República 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; por outro, o amplo poder 

                                                        
20 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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dos líderes partidários promove uma maior centralização do 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 

(Amorim Neto, 2002). Esse formato de composição de gabinete aproximaria o 

presidencialismo brasileiro, mais conhecido como presidencialismo de coalizão, do 

parlamentarismo de estados europeus.   

No esforço em estruturar as diferentes análises do sistema político brasileiro em 

uma abordagem dialética, Power (2015) avalia que a consolidação do conceito de 

presidencialismo de coalizão na última década originou uma terceira etapa nos estudos 

legislativos no Brasil. Dessa forma, os trabalhos seminais sobre o nosso sistema 

político, que adotam uma visão pessimista, seriam a tese. Os estudos revisionistas que 

vieram em seguida, com um tom mais otimista, representariam a antítese. O 

amadurecimento do conceito de presidencialismo de coalizão, a síntese.  Para o 

brasilianista, esse conceito, originalmente cunhado na década de 1980 por Abranches 

(1988), tornou-se consensual e comporta tanto as visões pessimistas quanto as otimistas 

sobre o sistema político brasileiro.  

Alinhado à corrente otimista, Santos (1997; 2003) reforça os argumentos de 

Limongi e Figueiredo (1999) ao comparar o sistema político brasileiro de 1946 a 1964 

com o atual. Ao fazer esse paralelo, o autor observa que a ampliação das prerrogativas 

do Presidente da República e dos líderes partidários após 1988 diferencia as instituições 

nos dois períodos. Nesse sentido, fatores como a medida provisória e o pedido de 

urgência na tramitação justificariam a atual disciplina partidária e a estabilidade nas 

relações Executivo-Legislativo em lugar da pulverização do Congresso e da forte 

patronagem que caracterizaram o período pré-64.  

Nessa corrente, há também o influente trabalho de Amorim Neto e Santos 

(2003). Ao pesquisar o conteúdo das proposições apresentadas pelos parlamentares e 

das leis aprovadas pelo Congresso, os autores contradizem o diagnóstico dos 

pessimistas. Os resultados identificaram que a maior parte das iniciativas legislativas 

trata de interesses difusos e de temas nacionais, apesar da baixa capacidade legiferante 

do Congresso. Para os autores, há uma espécie de divisão dos trabalhos no Brasil. 

Enquanto o Poder Executivo apresenta propostas com temática econômica, o 

Congresso se ocupa dos assuntos sociais. Outro achado relevante da pesquisa foi o 
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papel desempenhado pela oposição na década de 1990, que apresentava projetos de 

abrangência nacional como uma forma de contrapor-se ao governo e promover as suas 

ideias.   

Do lado pessimista, Ames (2001) reconhece a disciplina partidária nas votações 

nominais do Congresso, mas sugere que esse quadro é resultado de intensas 

negociações prévias, que são muito custosas para o Poder Executivo. Além disso, a 

aprovação de uma proposta do governo nem sempre reflete as vontades do Presidente 

da República. Muitas vezes, o Poder Executivo “calibra” o projeto para ajustá-lo de 

antemão aos diversos interesses de deputados e senadores. Para o autor, há também o 

trabalho de emendamento parlamentar durante a tramitação, que descaracteriza a 

proposta inicial para atender a interesses paroquiais.    

Pereira e Mueller (2003) propuseram uma formulação inovadora a essas 

análises. Para os autores, há a coexistência de elementos das duas correntes na rotina 

dos trabalhos legislativos. De acordo com eles, os parlamentares lidam com forças 

aparentemente contraditórias. Por um lado, devem atender às reivindicações de seus 

eleitores; por outro, seguir as orientações dos líderes partidários. Sob o título “Partidos 

fracos na arena eleitoral e partidos fortes na arena legislativa”, o artigo argumenta que 

as prerrogativas regimentais de líderes e os poderes constitucionais conferidos ao Poder 

Executivo modulariam um comportamento partidário na arena legislativa, enquanto 

que o clientelismo orçamentário, operacionalizado por meio da liberação de emendas 

individuais no orçamento de parlamentares fiéis ao governo, atenderia aos interesses 

dos redutos eleitorais.  

 

1.2.1 As comissões temáticas 

 

Nessas diferentes leituras sobre o funcionamento do Congresso Nacional, que 

papel cabe às comissões temáticas? Na concepção de Figueiredo e Limongi (1999, 

2007), a centralização do processo decisório na Mesa Diretora e nos líderes partidários 

e a prerrogativa presidencial de solicitar urgência na tramitação, que atropela os 

trabalhos das comissões, acaba por esvaziar o papel desses colegiados. Há regras 

regimentais e procedimentos que reforçam o entendimento de enfraquecimento das 

comissões: a vedação de que os presidentes da comissão sejam reconduzidos e a alta 

rotatividade nesses órgãos impedem uma maior especialização dos membros. Já na 

formulação de Ames (2001), a comissão é o ambiente propício para a imposição dos 
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interesses particularistas dos parlamentares. Além dessas análises mais amplas, há 

trabalhos que se dedicaram especificamente ao estudo desses órgãos, como os textos 

de Pereira e Mueller (2004) e Santos e Rennó (2004).  

O objetivo do trabalho de Pereira e Mueller (2004) é adaptar as teorias aplicadas 

à análise das comissões do Congresso americano ao caso brasileiro. Nesse sentido, os 

autores incorporaram o instrumental das teorias informacional, distributivista e 

partidária para formular uma teoria específica sobre as comissões do Congresso 

Nacional. Apesar da fragilidade das comissões no Brasil, os autores observaram que o 

Executivo não descuida de influir no processo de composição delas. Dessa forma, as 

comissões se tornariam um agente do governo, barrando projetos desfavoráveis e 

viabilizando os que o interessar. Foi possível identificar também que há um viés 

informacional nos trabalhos das comissões, mas que é atrofiado pelas prerrogativas do 

Executivo.  

Para avaliar os determinantes das escolhas para as presidências das comissões, 

Santos e Rennó (2004) resgatam o comparativo do sistema político pós-88 com a 

República de 46. Os autores observaram que, entre 1946 e 1964, a descentralização que 

caracterizava o funcionamento do Legislativo obrigava os postulantes a presidente das 

comissões a contar com grande apoio de seus pares para chegar ao posto. A fidelidade 

partidária era, portanto, uma variável determinante. Esse cenário se modificou após a 

Constituição de 1988. A relevância conferida à figura do líder promoveu uma maior 

centralização do processo decisório no Congresso, e outras variáveis, como 

experiência, especialização e desempenho eleitoral passaram a ter mais peso. 

As evidências da pouca relevância das comissões no processo legislativo 

originaram questionamentos sobre as vantagens desse sistema e têm motivado 

propostas de revisão do atual modelo. Para Anastasia e Nunes (2006), entusiastas do 

conceito de consociativismo formulado pelo cientista político Arend Lijphart, ampliar 

as prerrogativas das comissões e torná-las mais atuantes confeririam maior pluralidade 

ao processo decisório no Congresso.   

 

1.2.2 As atividades de controle e fiscalização 

 

A função constitucional do Poder Legislativo de controle e fiscalização do 

Executivo tem sido menos contemplada nos estudos legislativos. Entre os escassos 

trabalhos que abordam esse tema, destacam-se os textos de Figueiredo (2001), Lemos 
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(2007) e Lemos e Power (2013). O primeiro deles reforça a ideia de proeminência do 

Poder Executivo sobre a atividade do Congresso Nacional. A autora argumenta que as 

prerrogativas do presidente da República e a centralização do poder decisório no 

Congresso influenciam não apenas a produção legislativa, mas inibem também a 

capacidade fiscalizatória do Legislativo. Esse é um aspecto destacado também por 

Lemos (2007). Como o Poder Legislativo não participa da determinação da estrutura 

do governo (órgãos, agências e cargos) e nem da formulação do orçamento, que são 

competências privativas do Poder Executivo, o controle fica restrito às atividades de 

governo, em vez dos processos de governo, e se realiza ex-post, ou seja, quando os 

processos já estão estabelecidos.  

Em uma publicação mais recente, pesquisa de Lemos e Power (2013) se ocupa 

em identificar os determinantes da atuação fiscalizatória dos parlamentares.  A partir 

de dados organizados em uma série histórica, o texto observa que presidentes populares, 

com altas taxas de aprovação, estão menos sujeitos ao controle. No entanto, 

surpreendentemente, governos que contam com ampla base de apoio no Congresso são 

mais fiscalizados. Na interpretação dos autores, isso pode ocorrer por dois motivos: ou 

os parlamentares querem demonstrar alguma influência em situações de forte 

dominância do Executivo, ou trata-se de uma sinalização de que o apoio ao governo é 

condicional.     

 

1.2.3 As políticas públicas setoriais nos estudos legislativos brasileiros  

 

Apesar de bem fundamentadas, as formulações apresentadas na seção anterior 

não oferecem respostas definitivas sobre a função do Poder Legislativo na concepção 

de políticas públicas em nosso país. Uma das críticas a esses trabalhos 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. No esforço de 

enriquecer a análise, estudos mais recentes têm se dedicado a avaliar como algumas 

políticas públicas setoriais são tratadas no parlamento. Os resultados revelam uma 
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diversidade de padrões de interação Executivo-Legislativo e “apontam a necessidade 

de relativização das teses de predominância do Poder Executivo sobre o Poder 

Legislativo” (Guimarães e Vieira, 2013, p. 9). 

Cruz (2009) se dedicou a avaliar o peso das emendas parlamentares nos projetos 

de lei de autoria do Executivo. Sob o título Legislativo Transformador, a dissertação 

de mestrado da autora analisou 191 projetos de leis do Executivo apresentados entre 

1999 e 2006. Os resultados mostraram que a maioria, cerca de 60% desses projetos, foi 

alterada por meio de emendas. A pesquisa constatou também que a tramitação em 

regime de urgência não é uma condição que restrinja o emendamento. Mais da metade 

dos projetos analisados que tramitaram sob esse regime foram modificados.  

O tempo gasto na tramitação das proposições de autoria do Poder Executivo é 

também apontado com um fator que indica o grau de autonomia decisória do Congresso 

Nacional. Em análise sobre o papel desempenhado pelo Legislativo na política externa 

brasileira, Souza (2013) identificou que a atuação dos parlamentares ao referendar atos 

internacionais não se dá pela apresentação de emendas ou rejeição, mas pela demora na 

conclusão do processo legislativo. O autor emprega o termo silêncio legislativo para 

caracterizar essa ação protelatória, que é utilizada para que os diferentes atores 

atingidos pela decisão possam se manifestar.     

O trabalho de Gomes (2011) sobre os marcos legais na área da saúde confirma 

a vantagem numérica do Executivo na autoria de leis com essa temática, mas identifica 

também uma crescente participação do Congresso Nacional em espécies legislativas 

hierarquicamente mais relevantes, como emendas à Constituição, ou então em 

propostas que exigem quóruns maiores para a aprovação, como projetos de leis 

complementares.      

Ao estudar a atuação do legislativo nas políticas de educação, Martins (2011) 

identificou um alto nível de intervenção do Poder Legislativo em projetos desse tema. 

De acordo com o autor, os processos de emendamento e negociação conferiram 

resultados substancialmente distintos dos projetos originais apresentados pelo 

Executivo. Apesar disso, essas modificações não representaram um obstáculo à 

introdução de políticas inovadoras na educação. Essas características levaram o autor a 

classificar os trabalhos do Congresso como “colaborativo e participativo”.   
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2. MÉTODO DE PESQUISA 

 

A partir do conteúdo exposto até aqui, é possível fazer uma síntese do desenho 

de pesquisa. O problema de pesquisa pode ser transmitido na seguinte pergunta: Como 

a agenda de defesa nacional estabelecida a partir de 2008 impactou nas atividades do 

Congresso Nacional sobre esse tema? Os parâmetros de análise que serão conduzidos 

por este estudo contemplam uma análise longitudinal de nível nacional de 1999 a 2014, 

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. Considerando o aumento orçamentário, o impacto econômico e as 

transformações organizacionais promovidas por esses projetos, a nossa suposição é de 

que essa expansão criou incentivos para um maior engajamento de deputados e 

senadores no tema. 

Em taxionomia proposta por Vergara (2011), o tipo de pesquisa científica 

adotada pode ser classificado quanto a seus fins e quanto aos seus meios. Utilizando 

essa sistematização, observamos que, quanto aos seus fins, este estudo enquadra-se 

como exploratório. A escolha por esse enfoque foi motivada pelo fato de existir poucos 

trabalhos que abordem a atuação parlamentar na área de defesa com técnicas próprias 

dos estudos legislativos. 

Quanto aos meios, há uma diversidade maior de estratégias de pesquisas, tais 

como experimentos, levantamentos, estudos de caso e pesquisas históricas. Para se 

definir qual caminho adotar, Yin (2013) estabelece três critérios que devem ser 

avaliados: (a) o tipo de pergunta proposta; (b) a extensão de controle que o pesquisador 

tem sobre eventos comportamentais efetivos; e (c) o grau de enfoque em 

acontecimentos contemporâneos em oposição a acontecimentos históricos. Como esta 

pesquisa se baseia em uma pergunta do tipo “como”, além de investigar um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, e os limites entre esse fenômeno e 

o contexto não estão claramente definidos, nos enquadramos como um estudo de caso. 

A opção por essa estratégia desperta uma preocupação maior com o rigor 

científico. Apesar dos avanços dos últimos tempos, os estudos de caso ainda são vistos 

com reservas, principalmente entre os adeptos de métodos estritamente quantitativos 

com large-N (Van Evera, 1997). Nesse sentido, adotamos algumas medidas para tornar 
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os resultados do trabalho mais robusto. Ciente dessas reservas aos estudos de caso, Yin 

(2013), novamente, estabelece que sejam maximizadas quatro condições relacionadas 

à qualidade do trabalho: a validade do construto, a validade externa, a validade interna 

e a confiabilidade. Seguindo as orientações do autor, adotamos múltiplas fontes de 

evidências e fizemos o encadeamento dessas evidências, como será descrito a seguir, 

para garantir a validade do constructo, ou seja, para assegurar que os indicadores se 

relacionavam aos conceitos aqui desenvolvidos. Como a finalidade deste estudo é 

exploratória, a validade interna não tem a mesma relevância que teria em um trabalho 

explanatório. De todo modo, contemplamos a validade interna por meio do uso de séries 

temporais e, eventualmente, pela construção da explanação, que é o esforço em criar 

um elo dos fatos analisados com os efeitos causais da variável independente. Como se 

trata de um estudo de caso único, a validade externa não se aplica ao nosso trabalho. 

Por fim, apresentamos o roteiro de entrevistas e estruturamos uma base de dados para 

conferir confiabilidade aos resultados.    

 

2.1 Coleta de dados 

    

Neste trabalho, fizemos o levantamento de dados primários e secundários, que 

foram analisados tanto quantitativa quanto qualitativamente. Os parágrafos a seguir 

fornecem informações mais detalhadas sobre os procedimentos utilizados para a coleta 

desses dados. 

Entre os dados secundários, as informações sobre a atividade legislativa 

relacionada à defesa nacional e aos assuntos militares foram as evidências mais 

utilizadas ao longo deste trabalho. Essas informações foram acessadas por meio de 

solicitações baseadas nas diretrizes da Lei de Acesso à Informação (LAI) aos Serviços 

de Atendimento ao Cidadão da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Nesses 

pedidos, listamos um conjunto de palavras-chaves para direcionar as pesquisas feitas 

pelos órgãos. O critério adotado para selecionar essas palavras foi utilizar termos que 

estivessem em um campo semântico que captasse o conceito de políticas de defesa 

apresentada por Pion-Berlin e Trinkunas (2007), tais como Forças Armadas, Exército, 

Marinha, Aeronáutica, militar, Ministério da Defesa, Ministro da Defesa, defesa 

nacional e Força Aérea. Os dados solicitados foram disponibilizados em arquivos em 

formato de planilhas pela Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação do 
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Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados (Corpi/Cedi) e pelo 

Serviço de Pesquisa Legislativa do Senado (Sepel). Nas bases, constavam todas as 

proposições organizadas por data, ementa, autor, estado e partido deste, entre outras 

informações. Esses dados foram auditados para se verificar se a relação de proposições 

estava adequada ao propósito desta pesquisa. Nesse sentido, verificamos a ementa de 

cada uma das iniciativas e, eventualmente, o texto completo da proposição para tomar 

conhecimento do conteúdo. Muitos dos itens, por não se adequarem ao requisito 

temático, foram excluídos da base. Como a triagem realizada pelos órgãos da Câmara 

e do Senado foi feita por palavras-chaves, constavam proposições relacionadas 

exclusivamente à polícia militar ou então a “terrenos de marinha”, por exemplo. O 

resultado final compõe uma lista que chamaremos, doravante, de proposições sobre 

defesa nacional e assuntos militares.   

As informações disponibilizadas por essas bases não contemplavam todas as 

evidências necessárias para a análise. Nesse sentido, foi feita uma pesquisa documental 

em atas de sessões e pareceres de relatores para levantar informações sobre o tempo de 

tramitação das proposições legislativas analisadas, os resultados das votações e as 

emendas parlamentares apresentadas às iniciativas do Poder Executivo. Esses 

documentos foram obtidos nos portais da Câmara e do Senado na internet. Além disso, 

foram acessados dados sobre emendas orçamentárias por meio do aplicativo SigaBrasil, 

desenvolvido pelo órgão de processamento de dados do Senado, o Prodasen, e 

disponível para consulta na internet. 

Na realização de testes estatísticos para identificar determinantes da atuação 

parlamentar na área de defesa, foi necessário levantar dados sobre a quantidade de 

militares das três Forças em cada estado da Federação. Aparentemente simples de se 

obter, visto que o Livro Branco de Defesa disponibiliza esses dados por distritos navais, 

comandos militares e comandos aéreos, essa tarefa se revelou mais trabalhosa que o 

imaginado. Inicialmente, o Ministério da Defesa declarou não ter esses dados e nos 

orientou a fazer a solicitação a cada Comando separadamente. Após o envio do pedido, 

baseado nas diretrizes da LAI, a Marinha e a Aeronáutica responderam 

satisfatoriamente. O Exército, no entanto, declarou que essas informações eram 

sigilosas e exigiu mais especificações sobre a finalidade do uso dos dados. Após 

ingressar com um recurso e não obter sucesso, fui pessoalmente ao Quartel General do 

Exército em Brasília para esclarecer o objetivo do meu pedido. Finalmente, 
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considerando todos os prazos que o órgão demandado dispõe por lei, consegui a 

informação após 40 dias do pedido inicial.    

Para complementar os dados secundários e conferir maior robustez à validade 

do construto, foram feitas sete entrevistas com parlamentares, uma ex-deputada e 

servidores públicos durante a segunda quinzena de agosto e a primeira quinzena de 

setembro de 2015. No caso dos parlamentares, foram conduzidas três entrevistas 

semiestruturadas que tiveram, em média, 40 minutos de duração. O roteiro das 

entrevistas está disponível no Anexo I deste trabalho.  

Com os servidores públicos, foram conduzidas entrevistas abertas. O 

agendamento desses encontros foi mais simples do que com os parlamentares e, 

eventualmente, foi realizada mais de uma reunião. Além de servidores da Câmara dos 

Deputados e do Senado, houve entrevistas com servidores do TCU e do Ministério 

Público. O Quadro 2.1 traz mais informações sobre os entrevistados.  

 
Quadro 2.1. Perfil dos entrevistados para a pesquisa21 

Nome Órgão Cargo 

Perpétua Almeida - 

Ex-deputada federal do PCdoB pelo Acre. 

Ocupou o posto de presidente da CREDN e 

da Subcomissão de Projetos Estratégicos 

das Forças Armadas. Atualmente, é 

assessora especial do Ministério da Defesa. 

Luiz Carlos Hauly Câmara dos Deputados 

Deputado Federal do PSDB pelo Paraná. 

Foi presidente da extinta Comissão de 

Defesa Nacional da Câmara (CDN). 

Marcelo Crivella Senado Federal 

Senador do PRB pelo Rio de Janeiro.  

Foi membro da Subcomissão para a 

Modernização e Reaparelhamento das 

Forças Armadas Brasileiras. 

Fernando Carlos 

Wanderley Rocha 
Câmara dos Deputados 

Consultor Legislativo especialista em  

defesa nacional. 

Joanisval Brito 

Gonçalves 
Senado Federal 

Consultor Legislativo especialista em  

defesa nacional. 

Alexandre Robson 

Reginaldo Oliveira 

Tribunal de Contas da 

União 

Analista de Controle Externo. Ocupa o 

posto de diretor de controle externo do 

Ministério da Defesa, da Marinha, da 

Agência Brasileira de Informação e do 

Gabinete de Segurança Institucional. 

Hebert França  Ministério Público Militar Assessor de Comunicação. 

  

              

                                                        
21 Os nomes dos entrevistados estão organizados pela ordem cronológica em que as entrevistas foram 

realizadas.  
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Por fim, os dados qualitativos envolveram também o acesso a notas taquigráficas 

de pronunciamentos de parlamentares em sessões plenárias ou nas comissões sobre 

temas envolvendo defesa nacional e assuntos militares disponibilizados pelos portais 

da Câmara dos Deputados e do Senado Federal na internet.   
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3. O CONGRESSO NACIONAL E AS POLÍTICAS DE 

DEFESA 

 

3.1 Em que medida o Congresso formula políticas de defesa por 

iniciativa própria? 

 

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 um pouco superior ao total de leis de autoria do Executivo, que é 

de 83,3% (Limongi e Figueiredo, 2007)22. 

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 3.1 

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

sobre defesa nacional e assuntos militares. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                        
22 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 3.1. 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 pelo autor 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%. Na área de educação, por exemplo, 

Martins (2011) identificou que as propostas sobre esse tema representavam de 7% a 9% 

do total.  

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

de proposições envolvendo assuntos militares e de defesa nacional. O 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 

3.2 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.  
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Gráfico 3.2. 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 pelo autor 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. 

  

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. 
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3.2 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 23 . 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 

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 

                                                        
23 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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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 3.1. 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 3.1. 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 pelo autor com base nos dados disponíveis no portal da Câmara dos Deputados e no portal do Senado Federal na internet 

  

  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=463287
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=463287
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=463287
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20136-2010?OpenDocument
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=522364
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=522364
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=444850
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=444850
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=538795
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=538795
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.706-2012?OpenDocument
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=529896
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=529896
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Tabela 3.1. 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 14 373/201324 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) 741/201025 Não houve emendas 

                                                        
24 Trata-se de Decreto Legislativo, e não de lei. 
25 Idem 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=529887
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=529887
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.704-2012?OpenDocument
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=489131
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=489131
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=489131
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=489131
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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.      

Os dados na Tabela 3.1 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 um pouco menor do que a 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.         

 Se a análise quantitativa das emendas nos revela um nível de alteração de 

projetos um pouco abaixo da média, o conteúdo de algumas dessas emendas representa 

modificações importantes. A exigência de que o Livro Branco, a Estratégia Nacional 
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de Defesa e a Política de Defesa Nacional sejam submetidos ao Congresso Nacional foi 

o resultado de emenda apresentada no plenário da Câmara dos Deputados pelo Partido 

Popular Socialista (PPS) ao projeto que originou a Lei Complementar 136/2010.   

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.    

O Projeto de Lei n° 5785/2009, que dispôs sobre o ensino na Aeronáutica, deu 

origem a um substitutivo. As modificações no projeto, propostas pelo relator da matéria 

na Comissão de Educação e Cultura da Câmara (CE), deputado Lelo Coimbra 

(PMDB/ES), definiam os critérios para habilitação nos cursos para ingresso na 

Aeronáutica. Essas emendas revelam uma interface da atuação parlamentar com o 

Poder Judiciário. Nas justificativas, o relator revela que o objetivo das emendas é suprir 

uma lacuna que acabava originando muitas ações judiciais de candidatos insatisfeitos 

com os critérios adotados pela Aeronáutica para seleção de pessoal.  

 No caso do Projeto de Lei n° 2844/2011, que dispôs sobre os requisitos para 

ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército, as propostas de 

alteração foram pontuais. As modificações foram empreendidas pelo deputado Hugo 

Napoleão (PSD/PI), que foi relator da matéria na Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional (CREDN), e detalham temas abordados pelo projeto, como o tipo de 

tatuagem que seria permitido em candidatos. Ademais, o projeto determinava que 

arrimos de família não seriam aceitos no curso. Para evitar questionamentos futuros, o 

deputado propôs que constassem na lei nomes de países onde também não é permitida 

a entrada de arrimos de família, como Argentina, Chile e Estados Unidos. Por fim, a 

terceira emenda estabelecia um prazo de cinco anos para que as instalações de ensino 

de Exército fossem adaptadas para receber integrantes do sexo feminino.  
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As emendas ao Projeto de Lei n° 6078/2009, que dispôs sobre a prestação do 

serviço militar pelos estudantes de Medicina, Farmácia, Odontologia e Veterinária e 

pelos profissionais dessas áreas, foram apresentadas pelo senador Augusto Botelho 

(PT/RO), relator do projeto na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE). Todas 

as alterações se enquadram na categoria emendas de redação, que modifica o texto do 

projeto de lei, mas não altera o conteúdo.          

A análise das emendas aprovadas, contudo, não permite vislumbrar 

integralmente o ativismo parlamentar por meio de proposições para alterar projetos 

vindos do Executivo. Isso porque há situações em que emendas foram apresentadas, 

mas não foram aprovadas. Há, por exemplo, o caso de emendas apresentadas pelo 

deputado Otávio Leite (PSDB/RJ) ao projeto de lei n° 5785/2009, que dispôs sobre o 

ensino da Aeronáutica. Na proposição do deputado, os candidatos a controlador aéreo 

deveriam comprovar o domínio da língua inglesa por meio de provas e testes.  

De modo geral, as emendas tratam de interesses difusos e têm abrangência 

nacional. Nos casos analisados, chegaram a ser oferecidas emendas com foco paroquial, 

mas foram rejeitadas. Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 

da Câmara dos Deputados, por exemplo, o relator do Projeto de Lei n° 5396/2009, 

deputado Laerte Bessa (PR/DF), propôs que o direito de o oficial se reformar em 

decorrência de esclerose múltipla fosse estendida aos militares estaduais. Essa 

movimentação não prosperou e acabou prevalecendo relatório do deputado Mauro 

Nazif (PSB/RO), que mantinha a proposta original.     

Na leitura dos documentos produzidos pelos relatores das proposições listadas 

na Tabela 3.1, é possível constatar pela leitura dos textos que os parlamentares detêm 

conhecimento do conceito de controle civil e conferem relevância a ele. Como muitas 

dessas proposições surgiram para regulamentar questões trazidas pela Estratégia 

Nacional de Defesa, foi possível observar também um apreço pela publicação, que foi 

exaltada nos votos dos relatores, inclusive dos opositores ao governo. Os parágrafos a 

seguir destacam algumas dessas peças.  

No Senado, a iniciativa do PPS de exigir que o Livro Branco, a Estratégia 

Nacional de Defesa e a Política de Defesa Nacional sejam submetidos ao Congresso 

Nacional foi endossada pelo relator da proposição na Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania (CCJ), o senador Demóstenes Torres (DEM/GO). No texto, o relator apoia 

o maior envolvimento do Congresso nas questões de defesa:  
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A elaboração da Estratégia Nacional de Defesa, com a ciência da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal, constituem sinal claro 

de mudança dos tempos. Cada vez mais civis passam a tratar de 

assunto que durante muitos anos foi legado, erroneamente, apenas a 

militares. 

  

A mesma tônica foi adotada pelo relator da proposta na Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional (CRE), o senador Heráclito Fortes (DEM/PI), que fez as 

seguintes considerações  

 

O projeto (Lei Complementar n° 543/2009) insere-se no âmbito das 

modificações legislativas oriundas da Estratégia Nacional de Defesa 

(END) [...] O projeto em apreço é de todo meritório, pois vem a 

aperfeiçoar o conjunto normativo geral relacionado ao preparo e 

emprego das Forças Armadas [...] Nesse sentido, a reestruturação do 

Ministério da Defesa e a criação da carreira civil de Defesa são 

consequências naturais das alterações na Lei Complementar nº 97, de 

1999, e se darão em um contexto positivo de mudanças, no qual maior 

participação é atribuída aos civis em uma área até muito tempo 

praticamente exclusiva de militares. Tem-se, dessa maneira, 

iniciativa que valoriza o controle civil sobre as Forças Armadas.  

 

O deputado Carlinhos de Almeida (PT/SP), relator da Medida Provisória n° 

544/2011, declarou que a proposta  

 

É mais um passo para concretizar a Estratégia Nacional de Defesa 

[...]. A proposta merece ser convertida em lei, pois contribuirá, 

significativamente, com o objetivo de dar competitividade à indústria 

de defesa brasileira, especialmente se levarmos em consideração a 

projeção do Brasil no cenário internacional e a necessidade do 

estabelecimento de um marco regulatório que estimule o 

investimento de longo prazo com segurança jurídica” (pp. 20-21). 

  

 Ao avaliar o Projeto de Lei n° 3538/2012, que cria a empresa pública Amazônia 

Azul, baseada nas determinações da Estratégia Nacional de Defesa, o deputado Edson 

Santos (PT/RJ) fez a seguinte consideração:  

 

O Brasil paga um preço alto pelo tempo em que as suas Forças 

Armadas foram relegadas a segundo plano. Hoje, necessitam ser 

reaparelhadas, apresentam forte dependência tecnológica e sofrem 

um sem-número de restrições unilaterais de acesso a tecnologias 

sensíveis; o que permite concluir pela absoluta necessidade de se 

desenvolver uma indústria de defesa autônoma.     
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No caso do relatório sobre o Projeto de Decreto Legislativo 818/2013, que 

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

o senador Jayme Campos (DEM/MT), ao mesmo tempo em que exaltou a qualidade 

desses documentos, revelou um ressentimento pelo fato de o Poder Legislativo não ter 

participado da concepção deles. Nas palavras do senador,  

 

Nossa principal reticência no que diz respeito à matéria repousa no 

fato de que o Poder Legislativo não foi convidado a participar, de 

forma mais estrita e técnica, da produção desses documentos. Ora, 

entendemos aí uma falha do Poder Executivo que, apesar de ouvir 

segmentos da sociedade como o meio acadêmico para elaborar o 

texto da Política, da Estratégia e do Livro Branco, simplesmente 

desconsiderou as considerações que poderiam vir do Congresso 

Nacional, ainda, repito para a elaboração. Certamente, o Legislativo 

possui corpo técnico qualificado para o Grupo de Trabalho que 

produziu os documentos e teria, não tenho dúvida, excelentes 

contribuições para o processo [...]. Preliminarmente, convém 

destacar que o papel do Congresso Nacional nos assuntos de Defesa 

Nacional se reveste de grande importância. Isso se reflete não só no 

fato desta Casa e da Câmara dos Deputados serem palcos de grandes 

debates sobre o assunto, mas também pelas competências legislativas 

do Parlamento em aprovar leis referentes à Defesa e à Segurança 

Nacional e, sobretudo, fiscalizar o Executivo. 

   

As considerações do senador talvez ensejem um debate sobre falhas no 

relacionamento dos poderes no Brasil, pois houve também manifestações ressentidas 

de militares sobre a ausência do Poder Legislativo na produção do Livro Branco. Em 

texto publicado no periódico “Revista da Escola de Guerra Naval”, editado pela 

Marinha do Brasil, o almirante Pereira (2011) lamentou que o projeto de aprovação do 

Livro Branco tenha sido deliberado sem discussões e sem maior envolvimento dos 

parlamentares.  

 

 

 

3.2.1 Emendas orçamentárias 

 

A prerrogativa dos parlamentares de apresentarem emendas ao orçamento da 

União tem sido apontada como um instrumento que confere estabilidade ao nosso 

sistema político. De acordo com Pereira e Mueller (2003), a execução das emendas 
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individuais é um mecanismo utilizado pelo Poder Executivo para recompensar 

deputados e senadores fiéis ao governo. Em face disso, ainda não se sabe quais serão 

os desdobramentos da implantação do chamado “orçamento impositivo” nas relações 

Executivo-Legislativo. A nova regra torna compulsória a execução dessas emendas.   

 Apesar dessa formulação sobre o papel desempenhado pelas emendas 

orçamentárias em nosso sistema político, aqui utilizaremos a série histórica de 

proposições dessas emendas como um indicador do interesse dos parlamentares pelas 

políticas de defesa. O Gráfico 3.3 e o Gráfico 3.4 trazem números sobre a quantidade 

de emendas apresentadas e a soma do valor dessas emendas. 

 

Gráfico 3.3. Quantidade de propostas de emendas parlamentares ao orçamento destinadas 

ao Ministério da Defesa ou a órgãos subordinados a essa pasta 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados do aplicativo SigaBrasil. Disponível em 

http://www12.senado.gov.br/orcamento/sigabrasil 
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Gráfico 3.4. Soma dos valores das emendas parlamentares apresentadas ao orçamento 

destinadas ao Ministério da Defesa ou a órgãos subordinados a essa pasta (em R$ milhões) 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados do aplicativo SigaBrasil. Disponível em 

http://www12.senado.gov.br/orcamento/sigabrasil 

 

 É possível observar uma tendência de crescimento no interesse dos 

parlamentares pelas emendas orçamentárias na área de defesa. Ao verificar as 

características dos autores dessas proposições, constatamos uma predominância de 

parlamentares procedentes de estados da federação atendidos por programas sociais das 

Forças Armadas. Deputados e senadores oriundos de estados abrangidos pelo Programa 

Calha Norte, por exemplo, respondem por cerca de 60% das emendas de 2008 a 2014. 

Considerando que esses estados elegem uma quantidade de deputados menor do que 

outros estados mais populosos do país, a participação proporcional desses 

parlamentares é ainda mais expressiva. Nesse sentido, os números reforçam a leitura de 

que o uso das emendas ao orçamento tem um foco paroquial.    

 

 

3.2.2 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 
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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). Nesse ano, foi interrompida a 

atividade de um órgão que remonta ao período imperial. No esforço em resgatar a 

história da Comissão de Defesa Nacional, o consultor da Câmara dos Deputados 

Fernando Carlos Wanderley Rocha identificou as raízes desse colegiado no Primeiro 

Reinado. Em pesquisa aos arquivos do Congresso Nacional, o consultor encontrou nos 

anais de uma sessão legislativa de 1823 o ato de nomeação de deputados para 

comporem a chamada “Comissão de Guerra e Marinha”26.  

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”27. Na justificativa do 

ato, o deputado argumentou também que seguia o exemplo do Senado, onde as duas 

áreas sempre estiveram sob uma mesma comissão 28 . 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 defesa29.   

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 

                                                        
26 Essa informação está contida na transcrição de uma palestra proferida pelo consultor na CREDN. O 

documento foi entregue pelo próprio consultor ao autor deste estudo. 
27 O documento que deu origem à nova Comissão foi a Resolução n° 113, de 1996. 
28 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. 
29 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. 

  

http://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/discursodireto.asp?nuSessao=039.4.54.O
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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 Lemos e Ricci (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 seção 3.3.2, e das emendas e pareceres 

dos relatores aos projetos de autoria do Poder Executivo, na seção 3.2, já fornecem 

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

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 nessa temática. No Quadro 3.1, estão mais informações 

sobre essas subcomissões e sobre as frentes parlamentares.  
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Quadro 3.1. 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)30 

 

 

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 pelo autor 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 

se aproximem das funções informacionais das audiências públicas. O seminário 

Estratégias de Defesa Nacional – desafios para o Brasil no novo milênio, promovido 

em setembro de 2012 pela Subcomissão Permanente para Acompanhar Projetos 

                                                        
30 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. 
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Estratégicos das Forças Armadas, é um exemplo disso. O evento contou com a presença 

de dois ministros de Estado – Celso Amorim, da Defesa, e Moreira Franco, da 

Secretaria de Assuntos Estratégicos – além de acadêmicos, parlamentares e 

representantes da sociedade civil. O resultado dos debates chegou a originar um livro. 

Nesse sentido, esses órgãos corrigiriam assimetrias e confeririam visibilidade à agenda 

de defesa nacional. Essa função informacional pôde ser observada na declaração do 

senador Marcelo Crivella, que, em entrevista ao autor deste estudo, disse ter se 

inspirado nos trabalhos da Subcomissão Permanente para Modernização e 

Reaparelhamento das Forças Armadas para apresentar um projeto de lei sobre a 

proteção de fronteiras do país.  

Algumas ações dessas subcomissões exercem ainda atividades atípicas de 

controle e fiscalização, como vistorias e diligências. Em 2013, um grupo de 

parlamentares da Subcomissão Permanente para Acompanhar Projetos Estratégicos das 

Forças Armadas visitou, por exemplo, o Centro de Comunicação e Guerra Eletrônica 

do Exército, em Sobradinho (DF), e foram também a São Paulo para conhecer um grupo 

de pequenas empresas da cadeia produtiva da defesa. A instalação de uma subcomissão 

não a obriga a promover uma agenda de trabalhos. A Subcomissão Especial para 

Reaparelhamento das Forças Armadas, por exemplo, foi instalada, mas não foi possível 

identificar nenhuma atividade realizada por ela.           

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 
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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.31 

 

Ainda que as metas iniciais da frente parlamentar não tenham prosperado, foi 

possível observar desdobramentos da função informacional desse colegiado. Em 

pronunciamento no plenário, o deputado Domingos Sávio (PSDB/MG) registrou que 

houve uma emenda, apresentada por ele juntamente com a bancada do Paraná, no valor 

de 130 milhões de reais, para ampliação do projeto Sisfron. Os trabalhos desenvolvidos 

pela Frente Parlamentar influenciaram a proposição da emenda. Durante a realização 

desta pesquisa, fomos informados de que a Frente, reinstalada mais uma vez no início 

de 2015, estava organizando um seminário na Câmara dos Deputados sobre a indústria 

de defesa no país.   

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 

partidárias dispõem de assessores, lotados em cargos comissionados, que se 

especializaram em matérias de defesa nacional.       

 

 

 

 

                                                        
31 Disponível em <http://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/4185>. Acesso em em 2 set. 2015. 

http://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/4185
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3.3 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 orçamentário32; 

poder de nomear, julgar, exonerar e afastar membros do Executivo; controle fiscal, 

financeiro e contábil 33 ; poder de solicitar informações ao Executivo; e poderes 

investigativos. 

 Neste capítulo, 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 

especializadas, o esforço em diminuir a defasagem informativa entre o Legislativo e o 

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

                                                        
32 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.  
33 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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3.3.1 Requerimentos de Informação 

 

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

evolução quantitativa desses documentos. O Gráfico 3.5 e o Gráfico 3.6 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 3.5. 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 pelo autor 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 3.6. 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 pelo autor com base nos dados do Serviço de Pesquisa Legislativa do 

Senado (Sepel). 

  

Há duas observações a se fazer sobre os dados da Câmara dos Deputados, no 

Gráfico 3.5. A primeira se refere à simetria entre a linha dos requerimentos sobre defesa 

e o total de requerimentos de informação. Os requerimentos que tratam da defesa 

nacional e assuntos militares seguem, portanto, a tendência identificada por Lemos 

(2005) de aumento no número de requerimentos no primeiro ano de mandato. De 

acordo com a pesquisadora, esse é um comportamento que contraria o prognóstico de 

“lua de mel” entre Executivo e Legislativo no início do governo. A redução dos 

requerimentos em anos eleitorais também é considerada contraintuitiva. Nestes anos, 

de acordo com a autora, espera-se um aumento da atividade de controle e fiscalização 

como estratégia de promoção do parlamentar. No entanto, essa atividade segue uma 

tendência já observada nos trabalhos de produção legislativa dos parlamentares, que 

sofre um esvaziamento em anos eleitorais.     

Um segundo 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 34 . 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 

                                                        
34 Em março de 2011, foi criada, com status de ministério, a Secretaria de Aviação Civil, responsável 

pela administração da aviação civil no país.   

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Total de requerimentos de Informação (em dezenas)

Requerimentos sobre defesa nacional e assuntos militares



 
 

57 
 

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 3.6, observamos a mesma 

simetria, de forma menos acentuada, entre a linha dos requerimentos de informação 

sobre defesa nacional e assuntos militares e a linha do total de requerimentos. Os 

primeiros anos de mandato são novamente os mais profícuos, enquanto que os anos 

eleitorais continuam com menor produtividade. 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%35.   

 Partindo para uma avaliação mais qualitativa, categorizamos os requerimentos 

em onze temas. Essa sistematização foi influenciada por um modelo proposto por 

Castro Santos (2005), que utilizou dez categorias na versão original. Para uma análise 

mais fidedigna aos fatos, julgamos conveniente ampliar a temática de duas dessas 

categorias36. Sendo assim, convertemos o que a autora chamou de anistia em direitos 

humanos. A categoria que tratava apenas do Sivam foi transformada em projetos 

estratégicos do Ministério da Defesa, que contempla a variedade de projetos 

implementados após a Estratégia Nacional de Defesa. Além disso, criamos a categoria 

ações subsidiárias e complementares, que abarca ações não típicas aos trabalhos 

militares, como o apoio na segurança pública e a prestação de serviços sociais na 

Amazônia, por exemplo. 

Nos resultados apresentados na Tabela 3.2 e na Tabela 3.3, foram suprimidos 

os requerimentos associados à aviação civil, que a partir de 2011 deixaram de ser 

relevantes para nossa análise. De todo modo, é importante registrar que esses 

documentos representavam, em sua maioria, tanto na Câmara como no Senado, 

interesses paroquiais, como reformas ou construções de aeroportos na cidade ou no 

estado de origem do parlamentar.  

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

histórica.  
36 O número de requerimentos de informação levantados pela pesquisa não coincide com os dados do 

texto de Castro Santos (2004). Aventamos duas possíveis razões para essa diferença: compilamos aqui 

não somente os requerimentos dirigidos ao Ministério da Defesa, mas todos que tratavam de questões 

envolvendo defesa nacional e assuntos militares; além disso, filtramos apenas os requerimentos que 

obtiveram a anuência da Mesa Diretora.  
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Tabela 3.2. Requerimentos de informação da Câmara dos Deputados, por ano e por tema, de 1999 a 2014  

 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total % 

Controle 

administrativo e 

controle de recurso 

5 14 4 3 18 22 5 4 3 3 0 3 4 7 3 3 101 20,1% 

Compra de jatos da 

FAB 
0 0 2 1 12 5 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 27 5,4% 

Controle Militar 3 4 4 3 3 2 2 1 5 5 7 2 1 2 1 0 45 9% 

Novas ameaças 0 6 2 1 2 8 5 3 6 9 1 1 2 0 4 1 51 10,2% 

Previdência e 

remuneração 
7 2 0 5 3 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 23 4,6% 

Utilização de 

aeronaves da FAB por 

autoridades 

12 2 0 0 6 0 11 0 3 0 5 0 3 0 1 1 44 8,8% 

Projetos estratégicos 

do MD 
0 3 2 1 1 0 3 0 237 2 2 0 0 0 0 0 14 2,8% 

Direitos Humanos 0 1 3 1 5 2 3 2 1 2 3 0 2 6 1 3 35 7% 

Ações subsidiárias e 

complementares 
0 1 0 0  0 1 1 1 2 2 1 138 0 1 2 12 2,4% 

Reaparelhamento / 

Aquisições / Indústria 

de Defesa 

0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 3 3 3 2 16 3,2% 

Outros 8 12 16 1 8 5 15 11 15 9 8 9 6 5 3 3 134 26,7% 

Total 35 45 33 16 58 44 49 26 34 33 33 18 21 23 17 17 502 100% 

 

 
 Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados (Corpi/Cedi). 

                                                        
37 Esse número de requerimentos não corresponde exatamente à quantidade emitida. Um dos autores solicitou informações sobre o impacto de um projeto estratégico no 

estado em que foi eleito e optou por emitir vários documentos tratando de cada um dos municípios do estado. Os textos desses documentos eram iguais, modificava apenas o 

nome do município. Sendo assim, preferimos contabilizar os requerimentos como apenas um. 
38 Idem 
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Tabela 3.3. Requerimentos de informação do Senado, por ano e por tema, de 1999 a 2014  

 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total % 

Controle administrativo 

e controle de recurso 
1 0 1 1 3 4 3 2 0 0 0 0 4 0 4 0 23 20,2% 

Compra de jatos da 

FAB 
0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1 2 8 7% 

Controle Militar 0 1 1 0 1 1 2 1 2 0 1 1 1 0 1 0 13 11,4% 

Novas ameaças 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 1 0 1 0 3 0 11 9,6% 

Previdência e 

remuneração 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Utilização de aeronaves 

da FAB por autoridades 
0 0 0 0 0 1 439 0 4 0 0 0 1 0 1 0 11 9,6% 

Projetos estratégicos do 

MD 
0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 7 6,1% 

Direitos Humanos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4 3,5% 

Ações subsidiárias e 

complementares 
0 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 7 6,1% 

Reaparelhamento / 

Aquisições / 

Indústria de Defesa  

0 0 0 2 0 3 3 0 2 2 0 0 1 0 0 0 13 11,4% 

Outros 2 0 0 1 0 1 4 2 0 1 1 0 1 0 2 2 17 14,9% 

Total 4 2 4 4 7 16 16 7 12 7 4 1 10 2 13 5 114 100% 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados do Serviço de Pesquisa Legislativa do Senado (Sepel). 

                                                        
39 Idem 
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A comparação dos dados levantados de 2008 a 2014 com os de anos anteriores 

permite inferir que houve avanço em quatro temas na Câmara dos Deputados: controle 

militar, direitos humanos, ações subsidiárias e complementares e reaparelhamento e 

aquisições. Destes, os três últimos temas tiveram um aumento mais expressivo. No caso 

de reaparelhamento e aquisições, os requerimentos de 1999 a 2007 representavam 

menos de 1% do total. Nos anos seguintes, esse valor chegou a 4%. Requerimentos 

sobre novas ameaças e projetos estratégicos permaneceram estáveis, enquanto que a 

proporção de requerimentos sobre controle administrativo e controle de recursos, 

compra de jatos da FAB, controle militar, novas ameaças, utilização da aeronave da 

FAB por autoridades e previdência e remuneração retraiu.     

Os requerimentos sobre direitos humanos se devem principalmente ao trabalho 

de partidos de esquerda. PT, PSOL e PCdoB foram responsáveis por mais de 80% das 

iniciativas. A maior parte desses documentos se refere a eventos praticados durante o 

regime militar, mas há também a preocupação com possíveis abusos cometidos 

atualmente. A presença militar na Amazônia e o impacto causado por essa presença nas 

comunidades locais têm ensejado diferentes demandas. O requerimento de informação 

n° 3201/2008, da deputada Rebeca Garcia (PP/AM), por exemplo, pede 

esclarecimentos sobre o possível recrutamento de índios pelas Forças Armadas. A 

deputada Perpétua Almeida (PCdoB/AC) solicitou explicações sobre abuso de poder e 

maltrato a índios e a populações de outras comunidades da região. Os critérios para 

recrutamento e o tipo de treinamento recebido pelos militares também são objetos de 

interesse. A deputada Socorro Gomes (PCdoB/PA) questionou as restrições ao ingresso 

de portadores de HIV nas Forças Armadas, enquanto que o deputado Chico Alencar 

(PSOL/RJ) solicitou “informações acerca do conteúdo violento das músicas entoadas 

pelos soldados do quartel do 1º Batalhão da Polícia do Exército do Rio de Janeiro”, 

como consta no requerimento n° 2409/2012.  

Os requerimentos sobre reaparelhamento das Forças Armadas refletem a 

realização de projetos prescritos pela Estratégia Nacional de Defesa. O 

desenvolvimento do submarino de propulsão nuclear pela Marinha, por exemplo, foi 

objeto de cinco requerimentos. Em dois desses documentos, parlamentares do Rio de 

Janeiro, onde esse projeto está sendo desenvolvido, manifestaram preocupação com os 

desdobramentos ambientais. A origem dos equipamentos adquiridos pelas Forças 

Armadas também foi objeto de questionamento. Requerimentos dos deputados 
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Vanderlei Macris (PSDB/SP) e Ivan Valente (PSOL/SP) pediam mais informações 

sobre produtos oriundos de indústrias russas e israelenses, respectivamente.  

Considerando as informações desde 1999, que contempla quatro anos do 

governo anterior à chegada do PT à Presidência da República, é possível constatar um 

padrão no uso de requerimentos sobre a utilização de aeronaves da FAB por 

autoridades. Este documento se consolidou como um instrumento de fiscalização e 

controle motivado por disputas políticas. Desde a década de 1990, em mais de 90% dos 

casos, esse tipo de solicitação parte de partidos opositores ao governo.   

 No Senado, houve avanço em três temas a partir de 2008: novas ameaças, 

compra de jatos da FAB e direitos humanos. O acréscimo nos dois últimos foi mais 

acentuado. O percentual de requerimentos que solicitava informações sobre controle 

administrativo e controle de recursos, projetos estratégicos do Ministério da Defesa e 

ações subsidiárias e complementares permaneceu estável nos dois períodos. 

Surpreendemente, houve uma retração na quantidade de requerimentos sobre 

reaparelhamento e aquisições das Forças Armadas. Os requerimentos sobre controle 

militar e utilização de aeronaves da FAB por autoridades também diminuíram. O tema 

previdência e remuneração de militares não foi objeto de nenhum requerimento no 

Senado. Esses resultados indicam que há maior regularidade no Senado em temas de 

abrangência nacional, como novas ameaças e projetos estratégicos do Ministério da 

Defesa.  

Novamente, os requerimentos que tratavam de direitos humanos foram de 

interesse de parlamentares mais à esquerda. No Senado, todos os quatro que tratavam 

desse tema foram emitidos por parlamentares filiados a partidos de esquerda. O senador 

Eduardo Suplicy (PT/SP), por exemplo, demonstrou preocupação com o tipo de 

treinamento recebido pelos militares. Por meio do requerimento de informação nº 348, 

de 2008, o parlamentar solicitou informações sobre o possível acordo das Forças 

Armadas com a escola de Infantaria de Fort Benning, conhecida, nos termos do 

requerimento, como “escola da repressão”, para treinamento de oficiais brasileiros.   

A menor quantidade de parlamentares no Senado em comparação com o número 

de membros da Câmara confere maior relevância à atuação individual de determinado 

senador. Os requerimentos que solicitavam esclarecimentos sobre a utilização de 

aeronaves da FAB, por exemplo, foram emitidos em sua maioria pelo senador Arthur 

Virgílio (PSDB/AM), que deixou a Casa em 2010.    
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3.3.2 Audiências Públicas  

 

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 

Senado Federal: a CREDN e a CRE, respectivamente. O Gráfico 3.7 e o Gráfico 3.8 

trazem os resultados.  

 

Gráfico 3.7. Quantidade de audiências públicas realizadas 

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

(CREDN) de 1999 a 2014 

 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor 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 3.8. Quantidade de audiências públicas realizadas  

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

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 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.  

 

Novamente, observamos uma simetria entre a linha que indica as audiências 

sobre defesa nacional e assuntos militares e a linha com o total de audiências das 

Comissões. A tendência de aumento no número de audiências nos primeiros anos de 

mandato também se manteve. Esses resultados reforçam a ideia de que as atividades de 

controle e fiscalização sobre os militares segue o mesmo ritmo dos trabalhos da Casa. 

Na Câmara, foi possível observar essa tendência apenas até o segundo mandato do 

presidente Lula.  

Repete-se também a tendência de redução, em termos proporcionais, das 

audiências sobre defesa nos últimos anos. 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.  
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3.3.3 Outros instrumentos de controle e fiscalização 

 

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 

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 ano40. A ida do ministro à Comissão 

de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) em maio deste ano atendeu a essa 

exigência.   

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 trabalhos41. 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 

                                                        
40 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.   
41 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) 
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o Ministério da Defesa ou então órgãos e entidades subordinados a ele. Três delas foram 

apresentadas após 2008. 

Nos 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 

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

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

processo.       
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3.4 Quem, no Congresso, atua na área de defesa? 

Avançando na caracterização da atividade legislativa relacionada à defesa, resta 

saber quem são os parlamentares que mais atuam nessa temática. Haveria uma clivagem 

partidário-ideológica, como prescreve a “corrente otimista” dos trabalhos revisionistas 

de nossos estudos legislativos? Ou os parlamentares seriam mais influenciados pela 

conexão eleitoral, como aponta os textos de Mainwaring (1995) e Ames (2001)? No 

trabalho de Pion-Berlin e Trinkunas (2007) sobre as relações civis-militares na América 

Latina, os autores se associam, em certa medida, às ideias do “grupo pessimista”. Os 

dois pesquisadores argumentam que o déficit de atenção é causado pela ausência de 

incentivos eleitorais para o engajamento nas questões de defesa. Quanto ao componente 

partidário-ideológico, há autores que argumentam que parlamentares alinhados aos 

partidos de direita apresentam maior interesse nas questões de defesa (Mainwaring, 

Meneguello e Power, 2000).    

Para avaliar se algum desses fatores se sobressai na atuação parlamentar nas 

questões de defesa no Brasil, recorreremos a técnicas quantitativas. Um primeiro passo 

foi gerar estatísticas descritivas sobre os trabalhos dos deputados federais na área de 

defesa. A Tabela 3.4 traz o quantitativo do conjunto de proposições legislativas e do 

conjunto de iniciativas de fiscalização e controle divididos por estado de origem dos 

autores. Optamos, portanto, em avaliar separadamente o ativismo nas duas 

competências do Congresso: legislar e fiscalizar. Nos detivemos na atuação de 

deputados federais porque o volume de dados é maior. A terceira coluna da Tabela 3.4 

traz o somatório de propostas de leis ordinárias, complementares, propostas de emenda 

à Constituição e emendas a projetos de lei de autoria do Executivo, enquanto que a 

segunda considera o conjunto de requerimentos de informação, requerimentos de 

audiências públicas, propostas de fiscalização e controle e convocação de ministros. 

Quanto a esses instrumentos de controle e fiscalização, conferimos pesos diferentes a 

cada tipo de iniciativa. Essa decisão foi influenciada pelo método adotado por Lemos e 

Power (2013), que criaram uma escala que considera a severidade do instrumento. 

Nesse sentido, os requerimentos de informação são pontuados com 1; propostas de 

fiscalização e controle, com 2; a convocação de ministro tem peso 3; e audiências 

públicas, 4.      
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Tabela 3.4. Número de propostas legislativas e iniciativas de controle e fiscalização 

na Câmara dos Deputados sobre defesa nacional e assuntos militares de 1999 a 2014 

por estado de origem dos autores  

 

Estado de 

origem 

N° de 

cadeiras por 

estado ou DF 

N° de propostas 

legislativas  

(1999-2014) 

Propostas 

legislativas/n° de 

cadeiras por 

estado ou DF 

N° de 

iniciativas de 

controle e 

fiscalização 

(1999-2014) 

N° de 

iniciativas de 

controle/n° de 

cadeiras por 

estado ou DF 

AC 8 4 0,50 46 5,75 

AL 9 5 0,56 7 0,78 

AM 8 9 1,13 110 13,75 

AP 8 7 0,88 11 1,38 

BA 39 12 0,31 113 2,90 

CE 22 17 0,77 23 1,05 

DF 8 32 4,00 56 7,00 

ES 10 24 2,40 10 1,00 

GO 17 17 1,00 5 0,29 

MA 18 6 0,33 23 1,28 

MG 53 23 0,43 84 1,58 

MS 8 3 0,38 12 1,50 

MT 8 9 1,13 5 0,63 

PA 17 7 0,41 21 1,24 

PB 12 9 0,75 12 1,00 

PE 25 15 0,60 49 1,96 

PI 10 8 0,80 9 0,90 

PR 30 20 0,67 114 3,80 

RJ 46 113 2,46 229 4,98 

RN 8 4 0,50 4 0,50 

RO 8 3 0,38 3 0,38 

RR 8 6 0,75 6 0,75 

RS 31 46 1,48 28 0,90 

SC 16 10 0,63 14 0,88 

SE 8 3 0,38 4 0,50 

SP 70 82 1,17 250 3,57 

TO 8 4 0,50 6 0,75 

Total  513 498 - 1254 - 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e 

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

 

Os parlamentares que mais apresentaram proposições sobre defesa nacional e 

assuntos militares de 1999 a 2014 vieram do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio 

Grande do Sul, do Distrito Federal e do Espírito Santo. Esse resultado, no entanto, 

considera os números absolutos. Ao dividirmos o total de propostas pela quantidade de 
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cadeiras de cada estado, constatamos que os parlamentares mais atuantes vieram do 

Distrito Federal, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul e de São 

Paulo. 

Na atividade de controle e fiscalização, os deputados que mais fizeram uso 

desses instrumentos vieram de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia e Amazonas. 

Ao dividirmos as iniciativas pela quantidade de cadeiras que cada estado detém na 

Câmara, observamos que os parlamentares proporcionalmente mais atuantes na 

fiscalização e no controle são do Amazonas, do Distrito Federal, do Acre, do Rio de 

Janeiro e do Paraná, respectivamente. 

 Na análise em formato longitudinal que temos privilegiado neste trabalho, é 

particularmente interessante avaliar como os parlamentares têm se comportado em 

períodos distintos. Nesse sentido, dividimos o cálculo em dois períodos: antes da 

publicação da Estratégia Nacional de Defesa (END), de 1999 a 2007, e após a 

publicação, de 2008 a 2014. No primeiro período, os estados mais atuantes nas 

propostas legislativas, em termos proporcionais, foram Distrito Federal, Rio de Janeiro, 

Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Goiás, como indica a Tabela 3.5. Nos anos 

seguintes, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Amazonas e São Paulo 

lideraram o ranking. Esse mesmo cálculo foi feito com as iniciativas de controle e 

fiscalização. Nessa área, os estados mais ativos, de 1999 a 2007, foram Amazonas, 

Distrito Federal, Rio de Janeiro, Paraná e Acre. Nos anos seguintes, Amazonas 

continuou liderando a lista, seguido de Acre, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Bahia.      
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Tabela 3.5. Número de propostas legislativas e iniciativas de controle e fiscalização 

na Câmara dos Deputados sobre defesa nacional e assuntos militares por estado de 

origem dos autores detalhada por período anterior e posterior à Estratégia Nacional 

de Defesa 

 

  

Propostas 

legislativas/n° 

de cadeiras 

por estado 

“pré-END” 

(1999-2007) 

 

Propostas 

legislativas/n° 

de cadeiras 

por estado 

“pós-END” 

(2008-2014) 

 

N° de 

iniciativas de 

controle/n° 

de cadeiras 

“pré-END” 

(1999-2007) 

 

N° de 

iniciativas de 

controle/n° de 

cadeiras 

“pós-END” 

(2008-2014) 

1 DF 3,25 ES 1,2 AM 9,38 AM 4,38 

2 RJ 1,61 RJ 0,85 DF 3,75 AC 3,75 

3 ES 1,2 DF 0,75 RJ 2,98 DF 3,25 

4 RS 1,03 AM 0,63 PR 2,27 RJ 2 

5 GO 0,76 SP 0,6 AC 2 BA 1,72 

6 AP 0,75 PB 0,58 SP 1,87 SP 1,7 

7 MT 0,75 RS 0,45 MS 1,38 PR 1,53 

8 RR 0,63 MT 0,38 BA 1,18 MG 1,15 

9 PI 0,6 RN 0,38 MA 1,06 AP 1,13 

10 SP 0,57 PE 0,36 PA 1,06 PE 1,08 

11 CE 0,55 PA 0,29 PE 0,88 PB 0,83 

12 AC 0,5 RO 0,25 CE 0,82 ES 0,8 

13 AM 0,5 GO 0,24 RR 0,75 SE 0,5 

14 PR 0,47 CE 0,23 SC 0,69 TO 0,5 

15 SC 0,44 AL 0,22 RS 0,65 PI 0,4 

16 SE 0,38 PI 0,2 AL 0,56 RO 0,38 

17 TO 0,38 PR 0,2 MT 0,5 RS 0,26 

18 MG 0,34 SC 0,19 PI 0,5 CE 0,23 

19 AL 0,33 AP 0,13 RN 0,5 AL 0,22 

20 MS 0,25 MS 0,13 MG 0,43 MA 0,22 

21 PE 0,24 RR 0,13 AP 0,25 SC 0,19 

22 BA 0,23 TO 0,13 TO 0,25 GO 0,18 

23 MA 0,22 MA 0,11 ES 0,2 PA 0,18 

24 PB 0,17 MG 0,09 PB 0,17 MS 0,13 

25 RN 0,13 BA 0,08 GO 0,12 MT 0,13 

26 RO 0,13 SE 0 RO 0 RN 0 

27 PA 0,12 AC 0 SE 0 RR 0 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e 

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

 

Apesar da grande quantidade de informações que esses números nos fornecem, 

eles não nos permitem extrair análises mais conclusivas. Para progredir na identificação 

de determinantes do ativismo parlamentar nas questões de defesa, recorremos a análises 
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estatísticas mais sofisticadas, como regressões. Nesse sentido, a nossa variável 

dependente é o ativismo parlamentar nas proposições legislativas na área de defesa 

nacional e nos assuntos militares, que chamaremos de performance1. Foi gerado 

também um segundo modelo que contempla as iniciativas de controle e fiscalização 

como variável dependente, chamada de performance2.  

As variáveis independentes tentam captar as dimensões paroquiais capazes de 

revelar uma conexão eleitoral na área de defesa. A variável privategooods contempla 

o peso econômico do setor de defesa no distrito de origem do parlamentar; a variável 

publicgoods considera o peso das ações sociais empreendidas pelas Forças Armadas no 

distrito de origem do parlamentar; e a variável military, a proporção de militares das 

três Forças lotados no estado em relação ao número de habitantes. A partir dessas 

considerações, chegamos às seguintes equações: 

 

 

EQUAÇÃO 1 

PERFORMANCE1 = β0 + β1PRIVATEGOODS + β2 PUBLICGOODS + β3MILITARY + ε 

 

 

EQUAÇÃO 2 

PERFORMANCE2 = β0 + β1PRIVATEGOODS + β2 PUBLICGOODS + β3MILITARY + ε 

 

 

 Em que, 

 

Performance1: Quantidade de proposições de leis ordinárias, de leis complementares, 

de emendas à Constituição e de emendas a iniciativas do Poder Executivo apresentadas 

por deputados federais na área de defesa e nos assuntos militares apresentadas de 1999 

a 2014. Esses valores foram organizados por estados de origem do parlamentar e 

divididos pelo número de cadeiras que o estado detém na Câmara, como na quarta 

coluna da Tabela 3.4; 

 

Performance2: Iniciativas de requerimentos de informação, propostas de fiscalização e 

controle, convocação de ministro e audiências públicas na área de defesa e nos assuntos 

militares apresentadas de 1999 a 2014.  Seguindo o método adotado por Lemos e Power 

(2013), que criaram uma escala que considera a severidade do instrumento, foram 

conferidos pesos diferentes para cada iniciativa. Sendo assim, os requerimentos de 

informação são pontuados com 1; propostas de fiscalização e controle, com 2; a 
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convocação de ministro é pontuada com 3; e audiências públicas, 4. Como fizemos na 

sexta coluna da Tabela 3.4, organizamos esses valores pelos estados de origem do 

parlamentar e divididos pelo número de cadeiras que o estado detém na Câmara;        

 

Privategoods: Variável dummy em que os estados da federação foram divididos entre 

os que sediam indústria de defesa (DF, ES, MG, PE, PR, RJ, RS, SC e SP) e os que não 

sediam indústria de defesa. Os dados para essa categorização foram fornecidos pela 

Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança (Abimde); 

 

Publicgoods: Variável dummy em que os estados da federação foram divididos entre os 

que são atendidos pelo Programa Calha Norte (AC, AM, AP, PA, RO e RR), que tem 

sido o programa mais perene e articulado promovido pelas Forças Armadas na área 

social, e também por ações de segurança pública, e os demais. No quesito segurança 

pública, listamos apenas o Rio de Janeiro, onde esse tipo de operação foi mais visível;  

 

Military: Quantidade de militares das três Forças em cada estado da federação dividido 

pelo número de habitantes do estado. 

 

Os resultados dos testes estatísticos estão apresentados na tabela a seguir. Pelos 

números, obtidos por meio de regressão linear por mínimos quadrados ordinários (OLS 

regression)42, observamos que a única variável significante em todos os modelos é a 

military. Isso mostra que parlamentares oriundos de estados com maior quantidade, 

proporcional, de militares têm maior chance de apresentar proposições legislativas e 

iniciativas de controle e fiscalização. É interessante observar que a variável 

Privategoods foi também significante para o modelo que avalia apenas as proposições 

legislativas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
42 É importante destacar que os números apresentados por essa técnica são apenas sugestivos, visto que 

mínimos quadrados ordinários não é a técnica mais adequada para extrair resultados conclusivos para 

variáveis dependentes medidas como proporções ou por contagem.    
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Tabela 3.6. Determinantes da atuação parlamentar na área de defesa  

 
 VD: Performance1 VD: Performance2 

 Modelo1 Modelo2 Modelo3 Modelo4 

Constante 
.401* 

(.041) 

.321 

(.059) 

.474 

(.572) 

1.080 

(0117) 

Privategoods 
.622 

(.033)* 

.734 

(.005)** 

1.092 

(.380) 
- 

Publicgoods 
-.260 

(.385) 
- 

1.665 

(.215) 
- 

Military 
174.97 

(.001)** 

163.866 

(.001)** 

437.173 

(.046)* 

521.091 

(.013)* 

Adj. R2 .492 .497 .055 .190 

N 27 27 27 27 

 
* prob < ,10; ** prob < ,05; *** prob < ,01  

 

Os mesmos números que levantamos para os estados de origem também foram 

usados para identificar os partidos mais atuantes nas questões de defesa. A Tabela 3.7 

traz os resultados. Deputados do PMDB, do DEM, do PT, do PSDB e do PP foram, 

respectivamente, os que mais apresentaram proposições legislativas. Esse resultado não 

chega a surpreender, pois esses partidos detêm a maior quantidade de parlamentares. 

Para um resultado mais condizente com a realidade, dividimos a quantidade de 

proposições pela quantidade de deputados que o partido elegeu no período. A partir 

dessa relação, constatamos que os partidos, proporcionalmente, mais atuantes foram 

PSOL, PR, PPS, PMDB e PCdoB. Nas iniciativas de controle e fiscalização, os partidos 

que mais apresentaram proposições foram PSDB, PT, PCdoB, DEM e PP. Ao 

dividirmos o número absoluto de iniciativas pelo total de deputados que cada partido 

teve no período em análise, obtivemos a seguinte ordem: PSOL, PCdoB, PPS, PSDB e 

PSB.    
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Tabela 3.7. Número de propostas legislativas e iniciativas de controle e fiscalização 

na Câmara dos Deputados sobre defesa nacional e assuntos militares organizadas 

por partidos dos autores de 1999 a 2014 

 

Partido 

Qtde. de 

deputados 

por partido 

(1998-2014)43 

N° de propostas 

legislativas  

(1999-2014) 

Propostas 

legislativas/n° de 

deputados 

N° de 

iniciativas de 

controle e 

fiscalização 

(1999-2014) 

N° de 

iniciativas de 

controle/n° de 

deputados 

PMDB 312 85 0,27 64 0,21 

PT 307 53 0,17 169 0,55 

DEM 286 74 0,26 109 0,38 

PSDB 282 50 0,18 282 1,00 

PP 188 45 0,24 70 0,37 

PR 101 37 0,37 34 0,34 

PTB 98 23 0,23 34 0,35 

PSB 98 22 0,22 58 0,59 

PDT 92 23 0,25 33 0,36 

PPS 50 15 0,30 66 1,32 

PCdoB 46 12 0,26 137 2,98 

PSOL 6 8 1,33 49 8,17 

Outros 193 63 0,33 167 0,87 

Total 2059 510 - 1272 - 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados da Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e 

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

Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

 

 Novamente, empreendemos alguns testes estatísticos para extrair análises mais 

conclusivas. Nesse caso, avaliamos se a ideologia do partido é determinante para 

atuação do parlamentar nas questões de defesa. Sendo assim, chamaremos a nossa 

variável dependente de performance3, que consiste nas proposições legislativas sobre 

defesa nacional e assuntos militares. Em outro modelo, contemplaremos as iniciativas 

de controle e fiscalização, cuja variável dependente chamaremos de performance4.  A 

variável independente, chamada ideology, avaliará a ideologia do partido do 

parlamentar baseada na clivagem direita-esquerda. As equações a seguir ilustram esses 

modelos: 

 

 

                                                        
43 Esses números correspondem à quantidade de deputados federais que cada partido elegeu nas quatro 

eleições compreendidas no período. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Disponível em 

<http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-2014>. Acesso em 15 out. 2015.  

http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-2014
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EQUAÇÃO 3 

PERFORMANCE3 = β0 + β1IDEOLOGY + ε 

 

EQUAÇÃO 4 

PERFORMANCE4 = β0 + β1IDEOLOGY + ε 

 

 Em que, 

 

Performance3: Quantidade de proposições de leis ordinárias, de leis complementares, 

de emendas à Constituição e de emendas a iniciativas do Poder Executivo apresentadas 

por deputados federais na área de defesa e nos assuntos militares apresentadas entre 

1999 e 2014. Os valores estão organizados pelo partido do autor da proposição 

divididos pelo número de parlamentares que o partido elegeu no período, como na 

quarta coluna da Tabela 3.7; 

 

Performance4: Iniciativas de requerimentos de informação, propostas de fiscalização e 

controle, convocação de ministro e audiências públicas na área de defesa e nos assuntos 

militares apresentadas entre 1999 e 2014. Assim como fizemos na variável 

performance2, conferimos pesos diferentes para cada tipo de iniciativa;  

 

Ideology: Foi utilizada uma escala proposta por Zucco e Power (2013) baseada na 

autopercepção dos próprios parlamentares sobre a ideologia dos partidos captada por 

meio de surveys no Congresso Nacional desde 1990. A escala oscila de 1 a 10, em que 

1 corresponde ao partido mais à esquerda e 10 às agremiações mais à direita. Os 

números aqui utilizados foram as médias dos valores conferidos aos partidos nas 

edições das surveys de 2001, 2005, 2009 e 2013.    

 

 

Tabela 3.8. A ideologia na atuação parlamentar na área de defesa  

 
 VD: Performance3 VD: Performance4 

Constante 
.952 

(.409) 

11.819 

(.000)*** 

Ideology 
.046 

(.843) 

-1.921 

(.002)** 

Adj. R2 -.043 .323 

N 22 20 

 
* prob < ,10; ** prob < ,05; *** prob < ,01  
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A Tabela 3.8 apresenta os resultados das regressões lineares por mínimos 

quadrados ordinários44. Observamos que a variável ideology é significante apenas no 

modelo cuja variável dependente é a soma das iniciativas de controle e fiscalização na 

área de defesa. O valor negativo do coeficiente indica que parlamentares de partidos 

mais à esquerda têm mais chances de apresentar esse tipo de iniciativa.     

  

                                                        
44 Idem 
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3.5 O papel do TCU, do Ministério Público e das universidades no 

controle civil 

 

No livro Making Brazil Work, Melo e Pereira (2013) resgatam a discussão sobre 

a viabilidade do presidencialismo multipartidário no país e incluem novos elementos 

nas análises de nosso sistema político. O texto oferece uma visão otimista do desenho 

institucional do país e afirma que muito disso se deve aos robustos mecanismos de 

checks and balances. Para os autores, instituições fiscalizatórias e investigativas que 

gozam de grande autonomia, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União 

(TCU) e a Polícia Federal, contrabalançam o imenso poder delegado ao Presidente da 

República. Nessa mesma linha, Montero (2014) dirige elogios a esses órgãos e afirma 

que eles conferem estabilidade ao sistema político45. O brasilianista se refere a essas 

instituições como rede de accountability (“web of accountability”). 

No campo das relações civis-militares, Bruneau e Tollefson (2014) propõem 

uma leitura análoga às de Melo e Pereira (2013) e Montero (2014) para justificar o 

controle civil satisfatório no país. Para os autores, isso ocorre porque órgãos autônomos 

de checks and balances, notadamente o TCU e o Ministério Público, complementariam 

a fiscalização exercida pelo Congresso Nacional sobre as Forças Armadas. Apesar de 

factível, a avaliação de Bruneau e Tollefson (2014) não é comprovada empiricamente. 

O posicionamento dos autores enseja, portanto, a pergunta: Em que medida esses 

órgãos exercem controle sobre os militares? O objetivo deste capítulo é reunir 

evidências que atestem esse controle. 

  

3.5.1 O Tribunal de Contas da União 

  

Como destacamos na seção que aborda o controle e fiscalização do Congresso 

sobre os militares, o TCU é enquadrado pela Constituição como um órgão auxiliar do 

Poder Legislativo, porém as competências conferidas a ele demandam um 

levantamento específico dos trabalhos desenvolvidos pela instituição. Esse 

levantamento se torna ainda mais imprescindível quando listamos alguns dos atributos 

                                                        
45 Apesar desse tom, Montero (2014) não é tão otimista quanto Melo e Pereira (2013). Para ele, o 

desenho institucional tem garantido estabilidade, mas não qualidade. A ausência da última se deve, 

entre outros motivos, aos laços fracos entre políticos e eleitores. No entendimento do autor, essa 

relação não se dá por motivos ideológicos ou programáticos. 
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desse órgão. Para Melo e Pereira (2013), os métodos meritocráticos de recrutamento de 

servidores, a independência orçamentária e a infraestrutura de que dispõe tornam o 

TCU uma instituição altamente profissional e sofisticada. Os autores nos lembram 

também que o TCU está bem posicionado em rankings internacionais que comparam 

instituições de controle externo de diferentes países. No comparativo produzido pela 

Open Budget Project, por exemplo, o TCU supera entidades análogas de países como 

Espanha e Itália. Além desses atributos, ressaltamos que a dinâmica dos trabalhos do 

TCU tem revelado uma autonomia que reforça a necessidade de uma análise em 

separado. Das 680 fiscalizações realizadas pelo Tribunal em 2014, por exemplo, apenas 

21,5% aconteceram por decisões do Congresso Nacional46. Todas as demais foram de 

iniciativa do próprio Tribunal.     

Entre as competências do TCU, a apreciação das contas prestadas pela 

Presidência da República é seguramente o ponto alto dos trabalhos do órgão. Além 

dela, o artigo 71 da Constituição estabelece outras onze funções. O Quadro 3.2 lista 

essas atribuições.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
46 Disponível em <http://portal.tcu.gov.br/publicacoes-institucionais/relatorios/relatorios-de-

atividades/> Acesso em 26 out. 2015.  

http://portal.tcu.gov.br/publicacoes-institucionais/relatorios/relatorios-de-atividades/
http://portal.tcu.gov.br/publicacoes-institucionais/relatorios/relatorios-de-atividades/
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Quadro 3.2. Competências constitucionais do TCU 

1 Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e 

valores públicos; 

2 Apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessão de 

aposentadorias, reformas e pensões civis e militares; 

3 Realizar inspeções e auditorias por iniciativa própria ou por solicitação do 

Congresso Nacional; 

4 
Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais; 

5 Fiscalizar a aplicação de recursos da União repassados aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios; 

6 
Prestar informações ao Congresso Nacional sobre as fiscalizações realizadas; 

7 Aplicar sanções e determinar a correção de ilegalidades e irregularidades em 

atos e contratos; 

8 Sustar, se não atendido, a execução de ato impugnado, comunicando a decisão à 

Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; 

9 
Emitir pronunciamento conclusivo, por solicitação da Comissão Mista 

Permanente de Senadores e Deputados, sobre despesas realizadas sem 

autorização; 

10 
Apurar denúncias apresentadas por qualquer cidadão, partido político, 

associação ou sindicato sobre irregularidades ou ilegalidades na aplicação de 

recursos federais; 

11 
Fixar os coeficientes do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 

(FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e fiscalizar a entrega 

dos recursos aos governos estaduais e às prefeituras municipais. 
Fonte: Ipea (2010) 

 

Para a execução das fiscalizações, o TCU dispõe de cinco instrumentos: 

auditoria, inspeção, levantamento, acompanhamento e monitoramento. Caso seja 

constatada alguma irregularidade, podem ser feitas recomendações, determinações ou 

aplicação de sanções aos administradores públicos47. 

A estrutura do TCU é composta por secretarias temáticas, que estão organizadas 

de acordo com os diferentes temas de políticas públicas, como saúde, educação e 

energia48. Esse formato, análogo ao das comissões temáticas do Congresso Nacional, 

confere maior especialização aos trabalhos de fiscalização. Entre esses órgãos, há uma 

secretaria dedicada aos recursos orçamentários destinados à defesa nacional e à 

                                                        
47 Disponível em <http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2536667.PDF>. Acesso em 5 out. de 

2015. 
48 Disponível em <http://portal.tcu.gov.br/institucional/conheca-o-tcu/historia/historia.htm>. Acesso 

em 5 out. de 2015.  

http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2536667.PDF
http://portal.tcu.gov.br/institucional/conheca-o-tcu/historia/historia.htm
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segurança pública, a chamada SecexDefesa. Neste trabalho, nos concentraremos 

principalmente na atuação desse setor.  

Em contradição com as muitas virtudes do TCU, a consulta aos dados sobre as 

atividades do órgão não é tão acessível. Essa característica foi constatada também por 

Cabral (2014, p. 136), que estudou a atuação do TCU de 1989 a 2010 para uma 

dissertação de mestrado. No relato do autor,  

[...] é neste ponto [levantamento de dados] que surgem os maiores 

obstáculos que se mostram prejudiciais à realização deste trabalho, 

uma vez que há uma série de omissões informativas por parte do 

próprio Tribunal, com graves lacunas injustificadas que não 

permitem um acesso amplo e honesto de informações à sociedade, 

constituindo essa ausência de transparência um verdadeiro paradoxo 

com o caráter institucional esperado dos Tribunais de Contas. 

  

Para analisar a atuação na área de defesa nacional, nos basearemos, portanto, 

nas informações obtidas na entrevista com o servidor público Alexandre Robson 

Reginaldo Oliveira, que ocupa, no TCU, o posto de diretor de controle externo diretor 

do Ministério da Defesa, da Marinha, da Agência Brasileira de Informação e do 

Gabinete de Segurança Institucional; e nos dados publicados nos relatórios trimestrais 

encaminhados pelo tribunal ao Congresso Nacional, que têm sido também a principal 

fonte nas pesquisas acadêmicas sobre o TCU (Menezes, 2015; Cabral, 2014; Gomes, 

2006).  

A SecexDefesa está subdividida em três áreas: Diretoria de controle externo da 

Aeronáutica e do Exército (Diaex); Diretoria de controle externo do Ministério da 

Defesa, da Marinha, da Agência Brasileira de Informação e do Gabinete de Segurança 

Institucional (Didem); e Diretoria de controle externo da Segurança Pública (Diseg). 

Apesar de a quantidade de setores dedicados à fiscalização das Forças Armadas ser 

majoritária, a área que trata da segurança pública tem feito o maior número de 

fiscalizações nos últimos anos. Os relatórios anuais produzidos pelo TCU deixam isso 

claro. Essas publicações costumam destacar duas ou três fiscalizações consideradas 

mais relevantes no ano. De 2008 a 2014, a maioria foi relacionada a projetos 

desenvolvidos pelo Ministério da Justiça na área de segurança pública. No campo da 

defesa nacional, os relatórios destacam a área de aviação civil, como a construção e 

reforma de aeroportos, cujo controle no TCU continua sob responsabilidade da 

SecexDefesa, embora tenha sido criada pelo governo federal a Secretaria de Aviação 

Civil em 2011.   
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Apesar dessas constatações iniciais pouco alvissareiras para a atividade de 

controle externo do Ministério da Defesa e dos órgãos subordinados à pasta, as 

declarações do servidor Oliveira revelam um cenário mais auspicioso. Para o diretor, 

houve um aumento das atividades do órgão relacionadas à fiscalização das Forças 

Armadas após a publicação da END: “A gente tem dado mais atenção (ao setor de 

defesa) por que há uma quantidade enorme de projetos, vários deles em curso, que 

ultrapassam R$ 100 bilhões. Nesses trabalhos, observamos principalmente a 

capacidade que eles estão tendo de gerenciar esses projetos. Exército, Marinha e 

Aeronáutica passaram muitos anos sem recursos e eles perderam a expertise no 

gerenciamento desses projetos”.  

Oliveira citou alguns trabalhos específicos, como seis auditorias do Programa 

de Desenvolvimento de Submarinos, o Prosub; fiscalizações do Sistema Integrado de 

Monitoramento de Fronteiras, mais conhecido como Sisfron, do projeto FX-2, para 

renovação da frota de caças da Força Aérea Brasileira, e no H-XBR, para 

desenvolvimento e produção de 50 helicópteros também para a FAB.  

Para ilustrar como se dão essas ações, consultamos o relatório das fiscalizações 

realizadas no Prosub e do H-XBR49, que foram frutos de um acordo de cooperação com 

a França. Os auditores identificaram falhas na concepção do projeto, que não 

contemplava prazos exequíveis para o esforço analítico prévio das vulnerabilidades e 

oportunidades associadas aos investimentos. Além disso, foram verificadas ausências 

na estruturação do contrato, que, entre outros aspectos, não definia precisamente as 

metas e obrigações das partes e não elaborava a análise da viabilidade econômica e 

financeira dos empreendimentos. Essas constatações resultaram em uma série de 

recomendações à Marinha e à Aeronáutica para que contemplassem esses pontos e 

realizassem outros aprimoramentos, como o estabelecimento de indicadores para 

mensurar a evolução dos processos de transferência de tecnologia. O que essas 

informações nos revelam é que a atividade de fiscalização tem sido feita antes da 

concretização dos contratos e que não tem se restringido à inspeção da legalidade dos 

atos, mas avalia principalmente a eficácia e a eficiência.          

                                                        
49 Disponível em 
<http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?inline=1&fileId=8A8182A14EFA53
A9014EFA865FCC564A> Acesso em 15 out. 2015. 
 

http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?inline=1&fileId=8A8182A14EFA53A9014EFA865FCC564A
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?inline=1&fileId=8A8182A14EFA53A9014EFA865FCC564A
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Como esses exemplos ilustram, os trabalhos da SecexDefesa estão focados nas 

atividades finalísticas dos órgãos militares. Eles não contemplam, portanto, todo o 

leque de trabalhos do TCU voltados ao Ministério da Defesa e aos comandos da 

Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Atos relacionados às atividades-meio, como 

compras de material de escritório ou o desenvolvimento de sistema de tecnologia da 

informação, são objetos de escrutínio de outras secretarias do TCU.          

Nesse levantamento de dados sobre a atuação do TCU na área de defesa, nos 

interessa especialmente a capacidade de aplicar punições a membros das Forças 

Armadas. Temos observado que o Tribunal não tem se furtado a impor essas sanções. 

“Se for constatada qualquer irregularidade, o Tribunal dá o mesmo tratamento ao 

militar que dá ao civil”, afirma Oliveira. Nos relatórios encaminhados ao Congresso 

constam, por exemplo, multas aplicadas a membros das Forças Armadas e a inabilitação 

dos responsáveis para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na 

Administração Pública Federal.  

 

3.5.2 O Ministério Público 

 

O Ministério Público (MP) detém características similares às do TCU. O órgão 

também conta com uma boa infraestrutura, dispõe de autonomia orçamentária e o seu 

corpo funcional é formado por servidores selecionados por meio de rigorosos concursos 

públicos. Muitos desses atributos foram forjados somente a partir da Constituição de 

1988, que conferiu um grau de independência ao órgão e uma autonomia aos seus 

membros sem precedentes no mundo (Abreu, 2010). As modificações conferidas pela 

Carta Magna foram tão relevantes, que, na avaliação de Arantes (2002, p.3), o 

Ministério Público pode ser considerado “a maior novidade institucional no Brasil, 

desde a redemocratização do país nos anos 1980”. Antes disso, o MP era um órgão 

subordinado ao Poder Executivo responsável apenas por ações penais públicas junto 

aos tribunais.  

Apesar de a Constituição ter sido um marco na história do MP, as 

transformações do órgão se iniciaram um pouco antes, em 1985.  A aprovação da Lei 

n° 7.347, conhecida como Lei da Ação Civil Pública, institucionalizou temas como 

meio ambiente, direito do consumidor e patrimônio histórico e cultural como direitos 

difusos e coletivos, além de legitimar o Ministério Público como o agente defensor 

desses direitos perante a Justiça. Essa medida pavimentou o caminho para que novos 
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temas obtivessem o status de direito difuso e coletivo e ampliou a área de atuação do 

MP. Antes do advento da lei, esses direitos deveriam ser reparados por iniciativas 

individuais. 

A atuação do Ministério Público pode se dar no âmbito judicial ou extrajudicial. 

O Procedimento Administrativo Cível (PAC) e o Inquérito Civil Público (ICP), por 

exemplo, são procedimentos que costumam anteceder a judicialização. Grosso modo, 

o PAC se refere ao momento que o procurador analisa e coleta mais informações para 

avaliar se a representação procede. A representação é toda notificação de irregularidade 

que é oferecida ao MP. Essa representação pode originar também um Inquérito Civil 

Público (ICP), que se difere do PAC por ter maior publicidade, como a publicação no 

Diário Oficial, por exemplo. A partir desses instrumentos, o procurador então decide 

pela propositura de uma Ação Civil Pública ou pelo arquivamento.  

O Ministério Público pode atuar em diferentes esferas da federação. Nos 

estados, há os ministérios públicos estaduais, que atuam junto à justiça comum. No 

plano federal, há o Ministério Público da União, que se divide em Ministério Público 

Federal, do Trabalho, Militar e do Distrito Federal e territórios. Essa estrutura 

organizacional impõe uma dificuldade ao nosso trabalho porque há diferentes órgãos 

que exercem o controle externo das Forças Armadas. O Ministério Público Militar 

(MPM) é responsável pelas ações penais no âmbito da Justiça Militar da União. Como 

a Justiça Militar tem sido alvo de críticas por representar o espirit de corps dos militares 

(Zaverucha, 2000), nos interessa em especial a atuação do Ministério Público Federal 

e dos ministérios públicos estaduais. De todo modo, convém destacar que todo o corpo 

funcional do MPM é composto por servidores públicos civis aprovados em concursos 

públicos. Da mesma forma, os promotores são selecionados por meio de seleções 

públicas e seguem uma carreira civil. E como a atuação do Ministério Público não se 

dá apenas em juízo, mas também extrajudicialmente, é importante expor algumas 

informações sobre os trabalhos do MPM.                

O MPM atua principalmente na apuração de crimes militares. A Tabela 3.9 traz 

informações quantitativas sobre os diferentes temas de atuação do órgão ao longo de 

2013. Os dados são referentes aos inquéritos policiais militares, que são análogos aos 

inquéritos civis públicos conduzidos pelo MPF.  
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Tabela 3.9. Quantidade de Inquéritos Policiais Militares no Ministério Público Militar 

em 2013  

 

Assunto 
Recebidos50 

(N) 

Movimentos 

Promoção de 

Arquivamento 
Denúncias Oferecidas 

Crimes Contra a Autoridade e 

Disciplina Militar 
477 57 64 

Crimes Contra o Serviço 

Militar e o Dever Militar 
5.621 547 517 

Crimes Contra a Pessoa 1.381 237 127 

Crimes Contra o Patrimônio 4.083 589 232 

Crimes Contra a 

Incolumidade Pública 
652 47 176 

Crimes Contra a 

Administração Militar 
1.463 166 107 

Crimes Contra a 

Administração Militar da 

Justiça Militar 

56 12 3 

Direito Penal Comum 411 38 6 

TOTAL 14.144 1.693 1.232 

Fonte: Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Disponível em 

<http://www.cnmp.gov.br/portal/images/ANUARIO_UM_RETRATO_9_de_setembro_de_2014.pdf> Acesso em 21 out. 

2015.  

 

Em uma abordagem mais qualitativa, foi possível selecionar alguns trabalhos 

de destaque do órgão durante a entrevista com o senhor Hebert França, que ocupa o 

posto de assessor de comunicação do MPM. O servidor público nos lembrou de uma 

recomendação expedida, em 2011, pela Procuradora-Geral, Cláudia Márcia Ramalho 

Moreira Luz, aos três comandantes das Forças Armadas para conter abusos cometidos 

nos treinamentos e cursos dados às tropas51. Esse documento foi produzido após a 

constatação de que o tema era recorrentemente objeto de apurações pelos ministérios 

públicos militares estaduais. No texto, a Procuradora-Geral relaciona uma série de 

medidas que devem ser seguidas pelos oficiais, como a formulação de planos de 

disciplinas e currículos dos programas de treinamento; presença de médicos; e que haja 

regras rígidas de higiene e segurança, entre outros.  

França mencionou também que a presença de membros do MPM em operações 

empreendidas pelas Forças Armadas têm se consolidado como um instrumento 

fiscalizatório. Há casos em que esses membros acompanharam fisicamente as 

                                                        
50 Dados extraídos da quantidade de inquéritos policiais militares movimentados, por assunto, nas 

Procuradorias da Justiça Militar e Procuradoria-Geral de Justiça Militar. 
51 Disponível em <http://www.mpm.mp.br/portal/controle-externo/recomendacoes/of-204-

recomendacao-comando-aeronautica.pdf> Acesso em 15 out. 2015. 

http://www.cnmp.gov.br/portal/images/ANUARIO_UM_RETRATO_9_de_setembro_de_2014.pdf
http://www.mpm.mp.br/portal/controle-externo/recomendacoes/of-204-recomendacao-comando-aeronautica.pdf
http://www.mpm.mp.br/portal/controle-externo/recomendacoes/of-204-recomendacao-comando-aeronautica.pdf
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operações de pacificação nas favelas do Rio de Janeiro, o trabalho na Missão de Paz da 

ONU no Haiti e fizeram visitas à Estação Comandante Ferraz, mantida pela Marinha 

na Antártida. Nas operações do tipo garantia da lei e da ordem, inclusive, França 

mencionou que a presença do MPM é bem-vista pelos militares. Como esses 

procedimentos na área de segurança pública se configuram um desvio de função da 

atividade castrense, um observador externo assegura que eles ajam da maneira correta.        

 O MPF atua sobre uma diversidade de assuntos envolvendo as Forças Armadas. 

São corriqueiros, por exemplo, os processos envolvendo atos administrativos do 

Ministério da Defesa e dos três comandos das Forças Armadas, como processos 

seletivos e licitações. Entre os processos envolvendo esses atos administrativos mais 

“cartoriais”, foi possível identificar um inquérito recente sobre um tema que contrapôs 

o MPF e as Forças Armadas e acabou sendo judicializado. O inquérito foi motivado 

pela denúncia de um cidadão sobre a ausência de reserva de vagas para negros e pardos 

em um concurso para a admissão na Escola Preparatória de Cadetes do Exército 

(EsPCEx). Respondendo a um pedido de informação do MPF, a escola alegou que a lei 

de cotas não menciona a reserva de vagas no âmbito militar.   O MPF insistiu no 

entendimento de que os militares deveriam se enquadrar na lei. Para a procuradora que 

conduziu o processo, o termo servidor público deve ser entendido em uma acepção 

mais ampla, incluindo todos que prestam serviços de estado, inclusive militares. Foi, 

então, encaminhada uma recomendação pedindo a retificação do edital do concurso. O 

Comando do Exército informou que não cumpriria a solicitação, e o MPF decidiu pelo 

ingresso de uma ação civil pública exigindo que as Forças Armadas atendessem a 

reserva de vagas para cotistas52.     

No caso de falhas em licitações, é possível observar, eventualmente, ações 

conjuntas do MPM com o MPF. Como algumas irregularidades relacionadas a esses 

temas estão no âmbito criminal, o MPM age na parte penal, enquanto o MPF se ocupa 

da etapa de ressarcimento aos cofres públicos, por exemplo. França nos revelou, 

inclusive, que há uma cooperação entre os diferentes ramos do MPU com o constante 

intercâmbio de informações.  

                                                        
52 A íntegra da peça produzida pela procuradora está disponível em 
<http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/fiscalizacao-de-atos-
administrativos/mpf-df-quer-garantir-reserva-de-vagas-para-negros-e-pardos-em-concursos-
das-forcas-armadas/?searchterm=for%C3%A7as%20armadas> Acesso em 27 out. 2015. 
 

http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/fiscalizacao-de-atos-administrativos/mpf-df-quer-garantir-reserva-de-vagas-para-negros-e-pardos-em-concursos-das-forcas-armadas/?searchterm=for%C3%A7as%20armadas
http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/fiscalizacao-de-atos-administrativos/mpf-df-quer-garantir-reserva-de-vagas-para-negros-e-pardos-em-concursos-das-forcas-armadas/?searchterm=for%C3%A7as%20armadas
http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/fiscalizacao-de-atos-administrativos/mpf-df-quer-garantir-reserva-de-vagas-para-negros-e-pardos-em-concursos-das-forcas-armadas/?searchterm=for%C3%A7as%20armadas
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 Para além desse trabalho envolvendo atos administrativos mais “cartoriais”, foi 

possível constatar inquéritos conduzidos pelo MPF sobre temas mais sensíveis. A 

violação de direitos indígenas por membros das Forças Armadas, por exemplo, já foi 

objeto de apurações. Em uma ação movida pelo Ministério Público Federal no 

Amazonas em 2013, o órgão constatou que militares abordaram e prenderam indígenas, 

sem ordem judicial, na região do município de São Gabriel da Cachoeira, acusados de 

consumo e comercialização de drogas. Na ação penal movida pelo MPF, os 

procuradores alegam que os oficiais à frente da operação praticaram atos de abuso de 

autoridade e de tortura, causando sofrimento físico e mental a índios53.        

 

3.5.3 As universidades 

 

Por fim, convém abordar nesta seção mais um elemento que tem contribuído 

para o ativismo civil em assuntos militares: a participação das universidades e de outras 

entidades acadêmicas no debate sobre defesa nacional no país após a publicação da 

Estratégia Nacional de Defesa. Na avaliação de Almeida (2010), o interesse em 

mobilizar a academia nesse tema remonta ao governo FHC, mas adquiriu outra 

dimensão após a publicação da END: “A Estratégia prevê ações específicas relativas 

às universidades, inclusive, no que se refere à formação de quadros civis para a defesa 

nacional, o que é realmente inovador.” (p. 242). Antes dessas prescrições, a reflexão 

acadêmica sobre defesa nacional e os militares por instituições civis ainda era 

incipiente.   

No esforço de operacionalização das diretrizes da END na área acadêmica, o 

Programa de Apoio ao Ensino e à Pesquisa Científica e Tecnológica em Defesa 

Nacional, mais conhecido como Pró-Defesa, tem sido a ação mais relevante. O 

Programa foi concebido pelo Ministério da Defesa em parceria com a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), órgão do Ministério da 

Educação, para viabilizar projetos de pesquisa que contemplem temas correlatos à 

defesa nacional. Os resultados têm sido positivos. De 2006 a 2012, 65 projetos se 

inscreveram para pleitear os recursos do programa. Desses, 27 foram selecionados. 

Houve ainda a formação de 74 mestres e 15 doutores.   

                                                        
53 Disponível em <http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/combate-a-corrupcao/mpf-

am-processa-militares-do-exercito-por-improbidade-administrativa-por-tortura-a-

indigenas/?searchterm=ex%C3%A9rcito%20%C3%ADndios> Acesso em 27 out. 2015. 

http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/combate-a-corrupcao/mpf-am-processa-militares-do-exercito-por-improbidade-administrativa-por-tortura-a-indigenas/?searchterm=ex%C3%A9rcito%20%C3%ADndios
http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/combate-a-corrupcao/mpf-am-processa-militares-do-exercito-por-improbidade-administrativa-por-tortura-a-indigenas/?searchterm=ex%C3%A9rcito%20%C3%ADndios
http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/combate-a-corrupcao/mpf-am-processa-militares-do-exercito-por-improbidade-administrativa-por-tortura-a-indigenas/?searchterm=ex%C3%A9rcito%20%C3%ADndios
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A criação da Associação Brasileira de Estudos de Defesa (ABED), em 2005, 

representou outro avanço na institucionalização do debate acadêmico sobre defesa 

nacional. Além de promover o intercâmbio entre os diferentes pesquisadores por meio 

de encontros nacionais, a entidade edita a Revista Brasileira de Estudos de Defesa, que, 

no segundo semestre de 2015, chegou ao segundo número.  
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, pretendemos interpretar os principais resultados encontrados e 

confrontá-los com a literatura sobre o tema. Para chegar aqui, foi preciso primeiro 

apresentar o problema de pesquisa. Observamos que a análise dominante sobre a 

participação de políticos da América Latina nas questões de defesa revela que há 

desinteresse deles pelo tema. Pion-Berlin e Trinkunas (2007) argumentam que, por 

motivos históricos, estruturais e racionais, não há incentivos para engajamento dos 

parlamentares. No entanto, relatamos que houve um conjunto de ações empreendidas 

desde 2008 pelo governo brasileiro na área de defesa nacional que se configurou um 

choque exógeno nos trabalhos do Congresso Nacional. Essa agenda aumentou os 

investimentos na área de defesa e ampliou a presença das Forças Armadas em ações 

sociais. O objetivo deste estudo é avaliar como esse cenário impactou nos trabalhos 

legislativos. Nesse sentido, definimos um desenho de pesquisa que contemplasse a 

variação do ativismo parlamentar na área de defesa como variável dependente e a 

ampliação de projetos estratégicos do Ministério da Defesa após a END como variável 

independente. A hipótese formulada considera que o aumento do orçamento impactou 

positivamente na atuação parlamentar na área de defesa. Definimos que a análise dos 

dados contemplaria o período que compreende a criação do Ministério da Defesa, em 

1999, até o término do primeiro mandato de Dilma Rousseff, em 2014.     

No esforço em identificar um método para operacionalizar a coleta de dados e 

análise das evidências do trabalho legislativo nas questões de defesa, adaptamos para 

esse tema um modelo para comparação de parlamentos descrito pelo cientista político 

escocês David Arter, que propõe uma abordagem multidimensional focada no 

desempenho. A partir desse modelo, propusemos três perguntas de pesquisa: Em que 

medida o Congresso formula políticas de defesa por iniciativa própria? Em que medida 

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

medida o Congresso exerce controle sobre as Forças Armadas e sobre a execução de 

políticas de defesa?  

Na sequência, revisamos os principais trabalhos publicados no campo das 

relações civis-militares e dos estudos legislativos. Destacamos que a teoria normativa 

confere grande relevância ao papel do Poder Legislativo no controle civil. Em 

contraposição a essa diretriz, mostramos que os estudos que se dedicaram a pesquisar 
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o trabalho do Congresso Nacional nas questões de defesa revelaram uma atuação 

precária. Abordamos também as análises mais amplas sobre a balança de poder entre 

civis e militares. Esses trabalhos se dividem em duas correntes. Há os que acreditam 

que as Forças Armadas estejam subordinadas à autoridade civil e os que sustentam que 

a manutenção das prerrogativas dos militares inviabiliza a consolidação da democracia 

em nosso país. As divergências analíticas se repetem nos estudos legislativos, tema de 

uma seção específica na revisão de literatura. Há o grupo pessimista, que descreve o 

comportamento parlamentar como individualista e voltado para interesses paroquiais, 

enquanto outro segmento avalia que os trabalhos do Congresso Nacional não 

inviabilizam a governabilidade e que a filiação partidária é preditora das escolhas dos 

parlamentares. Por fim, listamos alguns autores que têm apresentado um novo olhar 

sobre a atuação do Congresso Nacional em determinadas políticas públicas. 

Ao tentar responder à primeira pergunta, Em que medida o Congresso formula 

políticas de defesa por iniciativa própria?, constatamos que a notória predominância 

do Poder Executivo na agenda legislativa, como descrita por Figueiredo e Limongi 

(2007), adquire uma força ainda maior na área de defesa e nos assuntos militares. Esse 

protagonismo pôde ser observado no número de leis sobre defesa nacional de autoria 

do Executivo, além do aumento da atividade legiferante desse poder nos últimos anos. 

Apesar desse quadro, avaliamos os trabalhos parlamentares por meio de proposições de 

leis ordinárias. De modo geral, não foi possível observar o aumento dessas iniciativas 

nos últimos anos. Por outro lado, verificamos que a única emenda constitucional 

promulgada sobre o tema é de autoria de um senador. Guardadas as devidas proporções, 

esse resultado dialoga com a conclusão da pesquisa de Gomes (2011), que constatou 

que o Poder Legislativo tem operado na área de saúde por meio de normas 

hierarquicamente superiores, como emendas à Constituição.          

O protagonismo do Executivo na agenda legislativa sobre defesa não chega a 

ser surpreendente. A nossa Constituição favorece esse quadro porque confere a maior 

parte das competências em matéria de defesa ao presidente da República, que detém 

também exclusividade em proposições relacionadas à organização da administração 

pública e ao orçamento. Considerando isso, partimos para a segunda pergunta, que 

avalia em que medida o Poder Legislativo tem alterado projetos de iniciativa do 

Executivo. A partir de um conjunto de proposições que se converteram em importantes 

marcos legais na área de defesa, avaliamos não apenas as modificações promovidas 

pelos parlamentares, mas também indicadores que revelassem uma autonomia do 
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Congresso Nacional em relação ao governo. Os resultados de votações nominais, o 

tempo dedicado à tramitação dos projetos e a quantidade de emendas aprovadas foram 

as métricas trabalhadas. Em seções independentes, tratamos também das emendas 

orçamentárias e dos trabalhos das comissões temáticas e de outros colegiados.  

O resultado de votações nominais pôde ser analisado em apenas um caso, que 

acabou sugerindo um nível de consenso superior aos índices identificados por Amorim 

Neto (2010) nas votações de matéria relacionadas à defesa entre 1999 e 2010. O tempo 

de tramitação de proposições com essa temática se mostrou mais célere do que a média 

de tempo gasto com as propostas em geral. No trabalho de emendamento de iniciativas 

do Executivo, no entanto, foi possível constatar uma atividade mais profícua. As 

emendas foram apresentadas tanto por opositores quanto por deputados e senadores 

alinhados ao governo. De modo geral, essas emendas mais contribuem para os projetos 

do que os desfiguram, como sugere Ames (2001)54. Nos pareceres sobre esses projetos, 

os relatores adotaram uma tônica de apoio aos investimentos na área e às decisões 

tomadas pelo Executivo. Esse cenário aproxima-se, portanto, da descrição de Martins 

(2011) para os trabalhos legislativos no campo da educação: o Congresso Nacional atua 

de forma participativa e cooperativa55. 

As emendas parlamentares ao orçamento destinadas ao Ministério da Defesa e 

aos órgãos subordinados à pasta mostraram um crescimento considerável. Observamos 

que mais da metade dessas proposições foram encampadas por parlamentares vindos 

de estados atendidos pelo programa Calha Norte. Esse foco paroquial é condizente, 

portanto, com a leitura de Pereira e Mueller (2003) sobre a destinação dessas emendas. 

No entanto, não podemos afirmar que a execução dessas emendas tenha sido usada para 

recompensar parlamentares fiéis ao governo, como propugnam os autores. Esses 

resultados desafiam o argumento de Hunter (1997) de que a dinâmica político-eleitoral 

induziria os parlamentares a reduzir o orçamento das Forças Armadas. Mais do que 

uma disputa de recursos, o uso de emendas ao orçamento revela uma relação simbiótica 

dos políticos com os militares.    

                                                        
54 É importante mencionar que esse achado coincide com os resultados encontrados por Cruz (2009) na 

pesquisa sobre emendas parlamentares. A autora descreve os relatores como atores institucionais 

alinhados com o Poder Executivo. As emendas, em sua maioria, não desvirtuam o projeto do 

Executivo. 
55 Esses termos foram utilizados por Martins (2011) para descrever a atuação do Congresso Nacional 

nas políticas de educação. Os resultados identificados pelo autor são próximos dos que foram aqui 

relatados. Há uma proeminência do Executivo na agenda legislativa, porém o Congresso interfere nessa 

agenda por meio, principalmente, de apresentação de emendas. As alterações não resultam em 

interesses localistas e nem inviabilizam a introdução de políticas inovadoras. 
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As subcomissões e as frentes parlamentares foram novidades nos últimos anos. 

No entanto, a ausência de competências deliberativas diminui bastante a relevância 

desses órgãos. O que observamos é que esses colegiados têm cumprido algumas 

funções informacionais. Apesar de a maioria dos objetivos iniciais da Frente 

Parlamentar da Defesa Nacional não ter se materializado, o fato de ela ter sido instalada 

em legislaturas seguidas por iniciativa de diferentes deputados indica uma capacidade 

positiva de resiliência. No início desse trabalho, especulamos que a instalação das 

frentes e das subcomissões seria um indicador do ativismo parlamentar. Ao longo do 

texto, verificamos, no entanto, que elas mostraram-se um mau indício. O que 

observamos é que essas medidas têm sido o resultado mais de esforços isolados do que 

o desdobramento da capacidade de uma mobilização coletiva. O personalismo que tem 

caracterizado esses trabalhos foi confirmado nas declarações dos parlamentares 

entrevistados para esta pesquisa. São notórios os nomes de parlamentares que 

encampam essas medidas, como o ex-deputado José Genoíno (PT/SP), o deputado Aldo 

Rebelo (PCdoB/SP), a ex-deputada Perpétua Almeida (PCdoB/AC), o deputado Raul 

Jungmann (PPS/PE), o deputado Carlos Zarattini (PT/SP), o deputado Luiz Carlos 

Hauly (PSDB/SP) e o senador Fernando Collor (PTB/AL), por exemplo.   

Ao analisar as proposições na área de controle e fiscalização, que contempla a 

terceira pergunta de pesquisa, não foi possível observar o aumento das iniciativas de 

accountability nos últimos anos. Apesar desse resultado, não houve um rompimento na 

regularidade dessas atividades. Os requerimentos de informação e as audiências 

públicas continuam sendo os instrumentos mais utilizados. É bem verdade que essas 

iniciativas não costumam gerar efeito real, como constata Figueiredo (2001). No 

entanto, a própria autora observa que elas são fundamentais para mobilizar a sociedade 

nos mecanismos de cobrança e responsabilidade política. Esse aspecto adquire ainda 

mais força se considerarmos que a Câmara e o Senado dispõem de um forte aparato de 

comunicação, que engloba emissoras de rádio e televisão, jornais impressos e agências 

de notícias na internet.  

No caso específico das audiências públicas, as idas de militares ao Congresso 

Nacional contrapõem a observação de Stepan (1988) e Zaverucha (2000) de que o 

Congresso não realiza reuniões regulares com oficiais. Além disso, persiste um aspecto 

já relatado por Castro Santos (2004): a presença desses oficiais, que são solícitos e 

cordiais nesses eventos, é sinalizador de uma boa vontade das Forças Armadas com as 

instituições democráticas.    
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Para finalizar a caracterização da atividade parlamentar na área de defesa, 

tentamos identificar quem eram os parlamentares mais ativos nesse tema. Para extrair 

análises mais sofisticadas, recorremos a modelos econométricos. O resultado mais 

expressivo das regressões indicou que há mais chances de parlamentares oriundos de 

estados com maior número de militares, proporcionalmente à população, serem mais 

atuante nas questões de defesa. Isso sugere uma conexão eleitoral nos trabalhos 

legislativos sobre defesa. 

Na última parte do trabalho, fizemos uma análise mais ampla do sistema político 

brasileiro e avaliamos os trabalhos de outros atores no controle externo do Ministério 

da Defesa e das Forças Armadas. O TCU e o Ministério Público têm se dedicado a essa 

tarefa e as evidências coletadas demonstram que esses órgãos não têm se furtado a 

aplicar sanções aos militares quando alguma irregularidade é identificada. É bem 

verdade que as decisões desses órgãos são passíveis de revisão judicial. De todo modo, 

uma sanção vinda do MP ou do TCU é suficiente para gerar um constrangimento nos 

militares. Os resultados confirmam, portanto, o entendimento de Bruneau e Tollefson 

(2014) de que o arcabouço institucional de checks and balances do país é capaz de 

complementar o trabalho do Congresso Nacional no controle civil.     

Nas análises sobre atores extraparlamentares, incluímos também as 

universidades, que têm contribuído para o processo de civilianização da defesa 

nacional. Programas como o Pró-Defesa têm democratizado a reflexão acadêmica sobre 

o tema, que antes ficava praticamente circunscrita às escolas mantidas pelas próprias 

Forças Armadas. 
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5. 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 END 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.  

Por outro lado, houve um conjunto de ações inéditas que promoveram uma 

maior visibilidade do tema nas casas. Frentes parlamentares, subcomissões, seminários 

compuseram esse cenário. Essas ações, no entanto, foram o resultado mais de esforços 

isolados do que de uma articulação coletiva. O trabalho de emendamento revela uma 

maior capacidade do Congresso de apreciar proposições de autoria do Executivo e pode 

ser apontado como um aspecto positivo do engajamento parlamentar nos últimos anos.  

No trabalho de controle e fiscalização, continuam prevalecendo instrumentos 

que não originam sanções às Forças Armadas.  Em sentido contrário, os trabalhos de 

outras instituições de controle externo, como o Ministério Público e o Tribunal de 

Contas da União, têm exercido fiscalização sobre as Forças Armadas e aplicado 

punições quando necessário.     

Por fim, convém destacar que quase todos os trabalhos do Congresso Nacional 

aqui analisados enquadram-se nas competências gerais do Poder Legislativo. Em um 

país pacífico como o Brasil, as prerrogativas constitucionais específicas na área de 

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

muita relevância nas atividades rotineiras do Congresso. Se os incentivos gerados nos 

últimos anos foram insuficientes para promover uma maior atuação parlamentar nas 

questões de defesa, um possível caminho para aumentar o interesse de deputados e 

senadores seria ampliar as competências das casas legislativas no tema. A obrigação de 

que o Livro Branco seja apreciado pelo Congresso e a exigência de que o ministro da 

Defesa compareça ao Senado no início de cada ano parecem ser boas medidas, mas 

insuficientes para originar um trabalho mais regular no tema. Além da expansão das 

prerrogativas, recomenda-se a recriação da Comissão de Defesa Nacional na Câmara 
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dos Deputados e a concessão de mais poderes às subcomissões para viabilizar a 

consolidação de arenas especializadas nas atividades legislativas relacionadas à defesa 

nacional. 
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6. LIMITAÇÕES DA PESQUISA E ORIENTAÇÕES PARA 

TRABALHOS FUTUROS  

 

Nesta pesquisa, apresentamos um panorama das atividades parlamentares 

relacionadas à defesa nacional nos últimos anos. O objetivo exploratório do texto e a 

abordagem prioritariamente quantitativa abrem espaço para enfoques mais específicos 

em trabalhos futuros. As discussões em torno da revisão da lei da anistia e as 

posteriores deliberações a respeito da implantação da Comissão Nacional da Verdade 

(CNV) mobilizaram muitos parlamentares e obtiveram alguma relevância nos trabalhos 

das casas legislativas. Para além de episódios anedóticos que ocuparam as manchetes 

dos jornais, como o bate-boca entre um deputado de direita que condenava os resultados 

do relatório da CNV e uma deputada de um partido de esquerda em defesa dos direitos 

humanos, que resultou na troca de ofensas pessoais e no uso de termos de baixo calão, 

os eventos relacionados a esse tema merecem um olhar mais científico e sistematizado.     

Um segundo ponto que pode ser mais bem trabalhado são as atividades das 

comissões de relações exteriores e defesa nacional. Uma análise minuciosa de todas as 

matérias apreciadas pode revelar qual é o papel desempenhado por esses colegiados no 

processo legislativo. Os métodos de recrutamento dos membros dessas comissões 

também podem ser abordados. Recentemente, um artigo de Baracho (2015) contemplou 

esse aspecto. Para o autor, os processos de seleção não têm sido determinados pela 

especialização do parlamentar e nem por fidelidade partidária. O texto, no entanto, 

carece de dados empíricos, que podem ser trazidos em projetos futuros.     

 A atividade da assessoria parlamentar das Forças Armadas também pode ser 

aprofundada. O trabalho desenvolvido por ela já foi destacado por Castro Santos 

(2004), Castro e D`Araújo (2001) e Rizzo de Oliveira (2004). No entanto, muito do que 

se fala ainda está influenciado pela atuação dos militares durante a constituinte. Nas 

entrevistas com os parlamentares feitas para este trabalho, perguntamos sobre a atuação 

da assessoria. O trabalho realizado por ela é visto com bons olhos e a notória 

competência dos assessores foi confirmada por todos os entrevistados. Contudo, esse 

ativismo dos assessores é interpretado pela literatura como um “lobby militar” que 

compromete a autonomia do Congresso. Em que medida essa atuação dos militares 

ultrapassa a saudável relação entre as instituições? Em conversas informais com 

servidores das casas, observamos que eles são especialmente atuantes em garantir 
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emendas orçamentárias para as Forças Armadas, por exemplo. De todo modo, uma 

visão empírica mais ampla e sistematizada é necessária.  

Caso se constate que a assessoria é realmente tão influente, o Brasil não será o 

primeiro caso de “militares lobistas”. Pronunciamento do congressista norteamericano 

Fiorello La Guardia, por exemplo, resume como se dá a relação dos militares com o 

parlamento nos Estados Unidos: “The most effective form of lobbying in 

Washington...is not conducted by a private interest but by two of the executive 

departments of the government itself, that of the army and navy” (Stevenson, 2015, p. 

127).           

Há ainda espaço para uma pesquisa que compare a atuação do Congresso 

Nacional nas questões militares em períodos históricos distintos. Na revisão de 

literatura, mencionamos o texto de Brigagão e Proença Junior (2015), que fazem uma 

leitura otimista dos trabalhos desenvolvidos no início do século passado, durante a 

Reforma Militar e na aquisição de uma frota de guerra; e na República de 46, na 

avaliação da participação brasileira na Guerra da Coréia (1951-1954) e na primeira 

Missão de Paz da ONU (Unef, no Sinai, 1956-1965). Que variáveis explicariam a 

diferença de comportamento dos congressistas nesses momentos em comparação com 

a atualidade? A maior presença de militares ou de políticos com algum passado militar 

no Congresso Nacional no início do século XX é um palpite para esse ativismo no 

passado. 

Por fim, convém destacar que as instituições analisadas no capítulo 3 não 

compõem uma lista exaustiva de atores que exercem a accountability em nosso país. A 

mídia tem também cumprido esse papel, e, aparentemente, não existem muitas 

pesquisas que contemplem a forma como ela tem abordado as questões de defesa. 

ONGs e outras organizações da sociedade civil também merecem receber atenção.  
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ANEXO I 
 

 
Roteiro de entrevista com parlamentares 

 

 

1. Como o(a) senhor(a) avalia a atuação do Congresso Nacional na área de 

defesa? 

 

2. Como o(a) senhor(a) avalia a atuação da Comissão de Relações Exteriores e 

de Defesa Nacional no que diz respeito à fiscalizacão do Ministério da Defesa 

e das atividades militares das nossas Forças Armadas? 

 

3. E quanto às subcomissões instaladas com temática sobre defesa nacional, que 

avaliação o senhor faz delas?  

 

4. A maioria dos autores que estuda as relações civis-militares no Brasil afirma 

haver um desinteresse dos políticos pela área de defesa. O(a) senhor(a) 

concorda? O que motivaria esse desinteresse? 

 

5. O(a) senhor(a) observou o aumento do ativismo parlamentar nas questões de 

defesa a partir de 2008, isto é, desde a publicação da Estratégia Nacional de 

Defesa? 

 

6. É possível observar maior engajamento dos parlamentares oriundos de estados 

com indústria de defesa, com grande quantidade de militares ou que sejam 

objeto de operações militares do tipo garantia da lei e da ordem?  

 

7. O(a) senhor(a) acredita que as atuais competências do poder legislativo na 

área de defesa são adequadas? 

 

8. O(a) senhor(a) é a favor de que os nomes de candidatos a altos oficiais das 

Forças Armadas sejam apreciados pelo Congresso? 

 

9. O(a) senhor(a) concorda que só civis devam ocupar a chefia do Ministério da 

Defesa, como tem acontecido desde 1999, ou acha que militares deveriam ser 

nomeados para comandar o Ministério? Por quê? 

 

10. O senhor conhece a assessoria parlamentar das Forças Armadas? Qual a sua 

opinião a respeito do trabalho deles? 

 

11. Como o(a) senhor(a) avalia a assessoria parlamentar da própria Câmara, 

principalmente a Consultoria Legislativa, na área de defesa? A quantidade de 

consultores é adequada? 

 

12. E quanto à Frente Parlamentar da Defesa Nacional, ela tem sido atuante? Tem 

cumprindo os seus objetivos? 

 

13. O senhor(a) é capaz de descrever algumas atividades realizadas pela Frente 
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Parlamentar da Defesa Nacional? 

 

14. O(a) senhor(a) acredita que os militares estão plenamente sob controle civil? 

Caso não, o que o senhor acredita que deva ser feito para consolidar esse 

controle? 

 

15. O(a) senhor(a) acha que as Forças Armadas brasileiras estão bem aparelhadas 

e aprestadas?  

 

16. O(a) senhor(a) acha que as Forças Armadas devam ser um instrumento 

relevante para a política externa do país? Dito de outra forma, o(a) senhor(a) 

acredita que as Forças Armadas devam respaldar a ação diplomática 

brasileira? 

 

17. O(a) senhor(a) concorda que o Brasil deva construir um submarino 

propulsionado a energia nuclear? Por quê? 

 

18.  O (a) senhor(a) concordou com a aquisição dos caças Gripen da Suécia? Por 

quê?  

 

19. O que o(a) senhor(a) acha da participação do Brasil na Minustah, em 

particular, e nas misssões de paz da ONU em geral?  

 

20. O Brasil gasta, em média, 1,5% do PIB com o Ministério da Defesa. O(a) 

senhor(a) acha esse valor adequado? O ex-ministro Celso Amorim afirmou 

que, a partir da próxima década, o país deveria gastar 2% do PIB com a 

defesa. O(a) senhor(a) concorda com essa proposta?   

 

21. É frequente a utilização das Forças Armadas em operações do tipo “garantia 

da lei e da ordem”, como é o caso da ocupação do Complexo do Alemão no 

Rio de Janeiro. Ainda que amparadas na Constituição, o senhor concorda com 

o emprego dos nossos militares nesse tipo de atividade policial?  

 

22. O(a) senhor(a) sugere alguma alteração nas competências do legislativo ou 

então no desenho institucional do Congresso para aumentar o ativismo 

parlamentar na área de defesa nacional?   

 
 

 

 

 

 


