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NOTA DE CONJUNTURA POLÍTICA 

Março de 2005 – Nº 4 

 

A aritmética orçamentária e a eleição da Câmara 

Leonardo Trevisan1 

 

A eleição do deputado Severino Cavalcanti para a presidência da Câmara dos Deputados abriu 

dois fronts inesperados para o governo Lula. Primeiro, antecipou a luta sucessória; o governo contava 

com o prazo de até outubro para empreender projetos legislativos importantes, como a reforma política 

e a trabalhista, antes da abertura dos duelos eleitorais. Esse prazo acabou. Depois, irá enfrentar a 

campanha sucessória sem controle da Câmara. É um obstáculo político de proporções significativas 

para os planos do PT. A oposição pouco colaborou na construção da crise. Aliás, também foi 

surpreendida. Apesar das acusações, a oposição foi também conduzida pelos fatos, atuando apenas 

depois que o segundo turno já estava decidido. A derrota do governo foi lentamente edificada desde o 

final de 2004, desde as definições da lei do Orçamento Geral da União de 2005. O Planalto fez suas 

escolhas, protegendo governadores e não deputados. Estes também fizeram as deles, algumas semanas 

depois.  

 

Na noite da segunda-feira em que o ano começou, depois do Carnaval, a mídia – como um todo 

- reconhecia que os métodos tradicionais de convencimento do governo iriam funcionar mais uma vez. 

Nos dias anteriores da escolha da Mesa da Câmara os “negócios” iam bem. Para todos os lados. Sem 

segredos ou limites. Por exemplo, a bancada ruralista fechou publicamente acordo com o deputado 

Greenhalgh para prorrogar dívidas dos produtores com seguros de créditos agrícolas: votos em troca de 
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apoio a projeto de lei da Comissão de Agricultura permitindo rolagem automática das dívidas, 

modificando a lei 9.138 de novembro de 1995. Valor do acordo: R$ 19 bilhões, ou seja, 10% menos 

que o orçamento anual da Educação, mais da metade do orçamento da Saúde. Não era o único acerto. 

Como em outras eleições da Mesa, acordos semelhantes foram selados em muitas direções. Na hora do 

voto nada deu certo. Os parlamentares fecharam acordos que não cumpriram na urna. Por quê? 

 

No PT, a bancada foi surpreendida com mudança nas regras do jogo depois que a escolha já 

começara. A direção partidária anulou o primeiro escrutínio para a escolha do nome do partido para 

presidente da Câmara, do qual saíra vencedor Virgílio Guimarães, para impor o nome do último 

colocado, Luis Eduardo Greenghalg. Virgilio representava o PT mineiro, vitorioso nas urnas e não a 

derrotada seção paulista e gaúcha do partido.  

 

No conjunto da bancada aliada ao governo, as pressões para troca de deputados assustaram, 

como mostra a Tabela 1: 
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Tabela 1 - As mudanças de filiações dos deputados - por 

bancadas 

PARTIDOS Eleitos em 
2002 

Em 2003 Meia noite 
de 14 de 

fevereiro* 

Em 15 de 
fevereiro 

Dia 18 de 
fevereiro 

PT 91 90 91 91 91 

PFL 84 75 65 64 64 

PMDB 75 69 88 90 94 

PSDB 70 63 53 53 53 

PP 49 43 52 52 50 

PTB 26 41 51 49 49 

PL 26 33 46 51 49 

PSB 22 28 16 16 16 

PDT 21 17 15 14 14 

PPS 15 21 18 16 16 

PCdoB 12 12 9 9 9 

PV 5 6 6 6 6 
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*Base de cálculo da mesa (regimental) para distribuição do comando das Comissões 
Fonte: Sites de cada um dos partidos e site  http://www2.camara.gov.br/ 

 

 O maior partido da Casa escolhe os presidentes das Comissões mais disputadas, a começar 

com a de Assuntos Econômicos. Por exemplo, o PMDB, que tinha 76 deputados em dezembro, 

amanheceu no dia 15 de fevereiro com 91 parlamentares e, três dias depois, chegou a 94. Já o PPS, de 

Roberto Freire, que tinha 21 em dois meses ficou com 16 e o PSB de Miguel Arraes que tinha 28 

deputados, depois do Carnaval estava só com 16. O PL do vice–presidente José Alencar que tinha 33 

deputados em 2003, passou a 46 em dezembro e a 51 em 15 de fevereiro. Nada, comparável ao salto 

do PTB de Roberto Jefferson, que elegeu 26 deputados em 2002 e alcançou 49 depois do Carnaval. 

Partidos nacionais, como o PFL, perderam parlamentares: de 75 em 2002 para 64 em fevereiro.  

 

A violência das mudanças – por exemplo, em seis horas um deputado do MT mudou três vezes 

de partido – preocupou as direções partidárias e esfacelou o poder das lideranças na Câmara, um 

processo temerário. O resultado foi o pior possível para o governo: por exemplo, apesar de todos os 

esforços para inflar o PMDB e torná- lo governista, a eleição para a importante primeira secretaria da 

Câmara foi vencida pelo PMDB de “oposição” (deputado Waldemir Moka) contra o PMDB de 

“situação” de Henrique Alves. 

 

Trapalhadas e traições semelhantes sempre ocorrem em eleições na Câmara, mas nunca 

provocaram derrota contundente do governo. O domínio da chamada “máquina”, ou seja, o poder de 

demitir e nomear garantia estas vitórias oficiais. Em 15 de fevereiro, alguma má experiência 

acumulada entre os parlamentares fez os tradicionais acordos emperrarem.  
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Os dados do Boletim de Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira da 

Consultoria de Orçamento do Congresso explicam os problemas do governo com a Casa dos 

Deputados. Em 2004, as emendas parlamentares individuais ao Orçamento (o atendimento do 

deputado às bases, por exemplo, a reforma de uma pequena ponte ou de um centro esportivo) ficaram 

concentradas, em poucas mãos, nas bases aliadas. O PT ficou R$ 36 milhões desses recursos e o PTB 

com R$ 19 milhões. O PMDB “amigo” ficou com R$ 23 milhões. O PFL ficou com R$ 7 milhões e o 

PSDB com R$ 8 milhões.  

 

Como o dinheiro liberado pelo Ministério da Fazenda foi muito pequeno, só os deputados mais 

“expressivos”, mesmo na base aliada, conquistaram recursos. O chamado baixo clero, mesmo aliado, 

ficou a ver navios. Convém não esquecer que a eleição é no ano que vem. A situação foi ainda pior 

com as chamadas Emendas Orçamentárias de Bancada, quando blocos de deputados destinam verbas, 

em valores maiores, para regiões ou projetos. 

Em dezembro, o governo só conseguiu aprovar o Orçamento de 2005 (na Comissão Mista de 

Orçamento da Câmara) quando encontrou recursos para ressarcir os Estados que deixaram de cobrar 

ICMS sobre exportações de produtos primários, como determinou a Lei Kandir. O governo precisava 

de no mínimo R$ 400 milhões, para “fechar” os R$ 5,2 bilhões necessários para atender os Estados. 

Como a Fazenda não aceitou alterações no superávit previsto, foi preciso cortar R$ 400 milhões das 

Emendas de Bancada para atender os governadores. Em outras palavras: os deputados ficaram sem 

dinheiro para atender os prefeitos aliados em suas “promessas”. O fato atingiu em cheio os 

parlamentares de menor presença na mídia, que dependem do atendimento dessas promessas “de 

bancada” para a reeleição. Na hora do voto secreto, o nome de Severino Cavalcanti foi lembrado. 
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A seqüência de fatos adversos gerou significativa mudança geopolítica na composição do poder 

legislativo. Pela primeira vez, em décadas, a bancada do Nordeste ficou com 7 dos 11 cargos da Mesa 

Diretora da Câmara. Com isso, certas mudanças, que o Planalto deixou para este ano, passaram a ter 

execução bem mais complicada. Uma reforma ministerial que acomode os novos interesses vitoriosos 

no Congresso colidirá com o poder de lideranças partidárias que não estão representadas agora na 

Mesa da Câmara. O adiamento da nomeação da senadora Roseana Sarney é o melhor exemplo dos 

novos problemas nesse intricado xadrez político. Sem o controle do Congresso o Executivo não se 

move e o Legislativo entra em compasso de espera. O governo tentou retomar a iniciativa exibindo o 

poder da “caneta”, com o Presidente apoiando a proposta do ministro Palocci de corte de R$ 15 bilhões 

no Orçamento Geral da União. É uma respeitável exibição de poder para parlamentares desobedientes. 

 

Alguns experientes ex-ministros da área econômica têm repetido que a moralização do 

Congresso depende, em última análise, da devolução da responsabilidade integral do Orçamento a 

Casa, em especial no que diz respeito às emendas parlamentares, tirando do Executivo o poder de 

atender a este e não aquele deputado. Desse modo, o Orçamento passaria de autorizativo a impositivo, 

com os senhores deputados decidindo, por eles mesmos, quem seria atendido.  

 

O argumento é válido: o risco de fazer algumas fontes de águas coloridas em pequenas cidades 

é menor do que a seguida desmoralização do Congresso Nacional com as formas de convencimento 

que o Executivo habitualmente acaba utilizando, via atendimento, ou não, de emendas parlamentares. 

É menor também o custo.  
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Porém, bem ao contrário desse argumento, a aritmética orçamentária indica que a recomposição 

do controle do Congresso pelo Executivo agora custará muito mais caro ao Tesouro do que custaria 

antes de 14 de fevereiro.   

  

 
                                                 
1 Leonardo Trevisan é professor da ESPM. 


