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RESUMO 

A Constituição da República de 1988, propondo uma combinação entre 

representação e participação política, trouxe consigo inúmeros mecanismos de 

participação popular no processo decisório. Dentre eles, estão as audiências 

públicas. Este trabalho tem como objetivo analisar a efetividade da participação 

política dos interesses organizados por meio deste mecanismo, especificamente no 

âmbito da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) 

da Câmara dos Deputados, entre 2007 e 2012. A pesquisa tem como foco identificar 

que grupos atuaram politicamente por meio deste mecanismo e quais os contornos 

da agenda política tratada neste órgão colegiado do Poder Legislativo. A análise 

descritiva indica reiterada presença de grupos de interesses e instituições nas 

audiências públicas, destacando-se a participação de representantes do Poder 

Executivo no processo legislativo, podendo se considerar a CCTCI uma arena 

através da qual interesses da sociedade e do governo são fortemente 

representados. Por fim, conclui-se que as audiências públicas são um importante 

instrumento de participação da sociedade civil no processo decisório. 

 

INTRODUÇÃO 

“A audiência pública é uma das formas de participação e de controle popular 

da Administração Pública no Estado Social e Democrático de Direito” (SOARES, 

2002, p. 1), consistindo este instrumento no objeto do presente trabalho. Trabalha-

se, aqui, com as audiências públicas realizadas pela Comissão de Ciência e 

Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) da Câmara dos Deputados, entre 

2007 e 2012. A escolha desta comissão decorreu do fato de, na Câmara dos 

Deputados, ser este um espaço onde perpassam temáticas de uma área fluída, em 

constante transformação e, ainda, em processo de regulamentação no Brasil. A 

recente sanção do Marco Civil da Internet instigou, ainda mais, a referida escolha. 

Este estudo parte, então, do esforço da Constituição da República de 1988 

(CF/88) em instituir mecanismos de participação a serem combinados com a 

democracia representativa. Busca-se apresentar uma breve exposição sobre a 

CCTCI, passando a destacar a realização de audiências públicas no âmbito desta 

comissão, assinalando quem participou e o que foi discutido. Destacam-se também 



resultados de um survey aplicado a representantes de instituições que atuam no 

Congresso Nacional, mostrando-se que as audiências públicas da CCTCI são uma 

importante arena de representação de interesses, com destacada presença do 

Poder Executivo Federal em suas atividades. 

 

OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo analisar a efetividade da participação política 

dos interesses organizados por meio das audiências públicas, especificamente no 

âmbito da CCTCI da Câmara dos Deputados, entre 2007 e 2012. Busca-se 

descrever a participação ocorrida, o que passa pela resposta a duas questões: 

• Quais atores/grupos têm se apropriado e atuado politicamente através desta 

arena do processo legislativo? 

• Quais temáticas foram debatidas nas audiências públicas, fazendo-se 

presentes na agenda política deste órgão colegiado? 

 

METODOLOGIA 

A partir de dados levantados pela pesquisa “Lobby e Representação de 

Interesses no Congresso Nacional”, realizada pelo Centro de Estudos Legislativos 

da Universidade Federal de Minas Gerais (CEL/UFMG) em parceria com o Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), empreendeu-se análise descritiva, com 

base em dados qualitativos e quantitativos, de um recorte de audiências públicas da 

CCTCI da Câmara dos Deputados, no que toca aos atores presentes neste espaço e 

às temáticas levadas à discussão. Apresentam-se também dados de uma pesquisa 

de survey que ouviu os representantes de grupos de interesses cadastrados na 

Primeira Secretaria da Câmara dos Deputados. A discussão dos dados elencados é 

realizada à luz de literatura específica, fruto de pesquisa bibliográfica. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A CF/88, que “propôs, na sua arquitetura mais genérica, uma combinação 

entre formas de representação e formas de participação” (AVRITZER, 2006, p. 35), 



traz consigo mecanismos de participação popular. O presente estudo tem como 

objeto um destes mecanismos: as audiências públicas. A CF/88, no inciso II do 

parágrafo 2º do artigo 58, elenca, dentre as competências das comissões do 

Congresso Nacional, a realização de audiências públicas. Por sua vez, o Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados prevê, em seus artigos 255 e 256, a adoção de 

tal mecanismo participativo. 

 Encarada, então, como um instrumento de participação popular, as 

audiências públicas podem ser definidas como  

um instituto de participação administrativa aberta a indivíduos e a grupos 

sociais determinados, visando à legitimidade da ação administrativa, 
formalmente disciplinada em lei, pela qual se exerce o direito de expor 
tendências, preferências e opções que possam conduzir o Poder Público a 

uma decisão de maior aceitação consensual (MOREIRA NETO apud 
OLIVEIRA, 1997, p. 276). 

 A escolha da CCTCI se deu em função de se tratar de uma arena específica, 

no âmbito da Câmara dos Deputados, para o debate de temáticas concernentes a 

um campo que é afeito a mudanças extremamente rápidas. Acresce-se a isto o fato 

de que o campo tecnológico está ainda em regulamentação, citando-se a recente 

sanção, pela Presidenta Dilma Rousseff, em 23 de abril de 2014, da Lei nº 12.965 

(Marco Civil da Internet), que “estabelece princípios, garantias, direitos e deveres 

para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para atuação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à matéria”. 

Como a actividade humana está baseada na comunicação e a Internet 
transforma o modo como comunicamos, as nossas vidas vêm-se 

profundamente afectadas por esta nova tecnologia de comunicação. (...) Além 
disso, a Internet foi desenhada premeditadamente como uma tecnologia de 
comunicação livre, por uma série de razões históricas e culturais. (...) O que é 

claro é que a Internet é uma tecnologia particularmente maleável, susceptível 
de sofrer profundas modificações devido às suas utilizações sociais, que 
podem produzir uma série de consequências sociais que não devem ser 

proclamadas a priori (CASTELLS, 2004, p. 19). 

Justificada a escolha, temos que a CCTCI possui como áreas de atividade ou 

campos temáticos os seguintes: 

a) desenvolvimento científico e tecnológico; política nacional de ciência e 
tecnologia e organização institucional do setor; acordos de cooperação com 

outros países e organismos internacionais; 
b) sistema estatístico, cartográfico e demográfico nacional;  
c) os meios de comunicação social e a liberdade de imprensa;  

d) a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão; 
e) assuntos relativos a comunicações, telecomunicações, informática, 
telemática e robótica em geral; 

f) indústrias de computação e seus aspectos estratégicos;  



g) serviços postais, telegráficos, telefônicos, de telex, de radiodifusão e de 

transmissão de dados; 
h) outorga e renovação da exploração de serviços de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens; 

i) política nacional de informática e automação e de telecomunicações;  
j) regime jurídico das telecomunicações e informática (CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, 2012).  

Sendo assim, as audiências públicas da CCTCI consistem no objeto deste 

trabalho, buscando-se identificar quem, de fato, atua neste mecanismo concebido 

para a participação social. 

 

RESULTADOS 

O universo temporal utilizado para a análise descritiva da CCTCI foi de 2007 a 

2012 – 53ª legislatura e metade da 54ª legislatura. Nos seis anos selecionados, o 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) presidiu a referida comissão em 

quatro oportunidades. O Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB) a presidiram em 2008 e 2010, respectivamente. 

No período analisado, foram realizadas 116 audiências públicas, as quais se 

distribuem, por ano, como apresenta o gráfico abaixo: 

Gráfico 01 – Número de audiências públicas da CCTCI realizadas entre 2007 e 2012 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos Relatórios Anuais da CCTCI da Câmara dos Deputados. 

Entre 2007 e 2012, a média anual de audiências é igual a 19,33, sendo, 

entretanto, o desvio-padrão igual a 8,768, número explicado pela menor atividade 

nos anos eleitorais (2008, 2010 e 2012). As duas sessões legislativas que 

apresentaram a maior quantidade de audiências públicas foram as de 2007 (36) e de 

2011 (25), anos iniciais de legislatura. 

As entidades participantes das audiências públicas da CCTCI somaram 557. 

Com base nas informações dos relatórios anuais, apenas 8 participantes não 
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estavam representando uma instituição específica ou, simplesmente, isto não foi 

citado. A classificação e a presença das entidades participantes são as seguintes: 

Tabela 01 – Classificação e presença das entidades participantes das audiências públicas da 
CCTCI, entre 2007 e 2012 

Órgãos e Entidades Quantidade de 
participações 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado 

Ministérios 81 

Agências 
Reguladoras 

41 

Instituições de Ensino 36 

Conselhos 18 

Fundações e 
Institutos 

16 

Tribunais 13 

Poder Legislativo 12 

Secretarias 

Ministeriais 

8 

Procuradorias 8 

Departamentos 5 

Instituições 
Financeiras 

2 

Outros 47 

Total de participações do Estado 287 ou 50,8% 

 

 

 

Sociedade Civil 

Associações Livres 134 

Representação 
Profissional 

26 

Representação 

Sindical 

13 

Outros 29 

Total de participações da Sociedade Civil 202 ou 35,8% 

 

 

 

Outros 

Empresas Privadas 44 

Fundações e 

Institutos 

10 

Instituições Privadas 5 



de Ensino 

Outras Instituições de 

Ensino 

1 

Outros 8 

Total de participações de Outros 68 ou 12% 

Não consta Não consta 8 

Total de participações em que não constam 
Órgãos e Entidades representados 

8 ou 1,4% 

Total Geral 565 

Fonte: Elaboração própria com base nos Relatórios Anuais da CCTCI da Câmara dos Deputados. 

Os dados apresentados mostram que 50,8% (percentual do total de 565 

observações) das participações relacionam-se a órgãos do Estado. Grande parte 

destas refere-se ao Poder Executivo Federal. Os dados assinalam, ainda, que a 

participação da sociedade civil organizada nas audiências públicas da CCTCI 

corresponde a 35,8%, com grande atuação das Associações Livres. A imagem 

abaixo apresenta as entidades que mais se fizeram presentes nas audiências: 

Imagem 01 – Entidades mais atuantes nas audiências públicas da CCTCI, entre 2007 e 2012 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos Relatórios Anuais da CCTCI da Câmara dos Deputados. 

A quase totalidade dos temas das audiências públicas analisadas inicia-se 

com os termos “debate”, “discussão” e “discutir”. A imagem apresentada abaixo (com 

as palavras mais frequentes nas sentenças designadoras dos temas das audiências 

públicas) mostra que, em grande medida, os temas presentes na agenda da CCTCI 

relacionam-se com a área das comunicações. Outra consideração fundamental 

refere-se ao processo de regulamentação pelo qual passam as novas tecnologias de 



comunicação no país. Nesse sentido, termos como lei, projeto, outorga, normas, 

procedimentos, legislação e atos indicam que se debateu muito acerca das regras 

que regulariam o campo. 

Imagem 02 – Principais palavras presentes nas temáticas discutidas nas audiências públicas 

da CCTCI, entre 2007 e 2012 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos Relatórios Anuais da CCTCI da Câmara dos Deputados. 

Pode-se acrescer a isto a percepção dos próprios agentes representantes 

destas instituições. Do total de 179 representantes cadastrados na Primeira 

Secretaria da Câmara dos Deputados, 65 responderam ao questionário on-line 

(36,3%). A frequência com que participam de audiências públicas é a que segue: 

Gráfico 03 – Frequência com que os respondentes participam de audiências públicas 

 

Fonte: Elaboração própria com base no Survey “Lobby e representação de interesses no Congresso 

Nacional” (UFMG/IPEA). 

Como visualizado, 29,2%, 35,4% e 23,1% dos respondentes afirmaram, 

respectivamente, que sempre, com muita frequência e com moderada frequência 

participam das audiências públicas enquanto exercem seu trabalho de 
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representação de grupos de pressão no Congresso Nacional. Com base nos 

resultados do survey, apenas o contato direto com os parlamentares e o 

acompanhamento de reuniões das comissões são utilizados com maior frequência 

do que a participação em audiências públicas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho procurou apresentar quais atores têm se apropriado de 

um importante espaço da arena legislativa: as audiências públicas realizadas nas 

comissões da Câmara dos Deputados. Ficou claro que “é importante estudar não 

apenas o Plenário, mas o processo legislativo que o antecede, pois é nele que parte 

substantiva das proposições tem seu destino definido” (SANTOS, 2014b, p. 69), uma 

vez que muitas decisões acabam se restringindo às comissões. Neste locus,  

freqüentemente a defesa dos interesses (...) acontece em eventos tais como 
audiências públicas, seminários e reuniões de trabalho, convocados para 
proporcionar aos representantes do setor a oportunidade de ficar face a face 

com os tomadores de decisão, debater a proposição legislativa em análise e 
manifestar, diante deles, as suas demandas (MANCUSO, 2007, p. 93).  

A unidade de análise selecionada foi a Comissão de Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Informática, tendo em vista a especificidade de sua temática, 

caracterizada por contínuas transformações e um processo de regulamentação em 

curso, citando-se, como exemplo, a recente sanção do Marco Civil da Internet.  

 Quando a atenção se voltou para as temáticas presentes nas audiências 

públicas, verificou-se que o debate, no período analisado, centrou-se na existência 

ou qualidade dos serviços, relativos, em grande monta, à comunicação, e também 

na regulamentação da área, sendo expressivo o número de proposições normativas 

discutidas. Os atores que se fizeram presentes estão, iminentemente, relacionados 

ao que se discutiu. A forte presença da Agência Reguladora e do Ministério que têm 

escopo as comunicações (ANATEL e Ministério das Comunicações, 

respectivamente) se deveu, então, à constante discussão de temas de seus 

interesses, vinculados as suas áreas de atuação. 

 A análise descritiva, com base em dados qualitativos e quantitativos, indica 

reiterada presença de grupos de interesses e instituições nas audiências públicas, 

destacando-se a participação de representantes do Poder Executivo nesta arena. O 

Poder Executivo está, portanto, presente e muito atuante no processo legislativo. A 



forte presença de representantes dos Ministérios, órgãos diretamente subordinados 

à Presidência da República, sugere um processo legislativo fortemente escrutinado 

pelo Executivo. A um achado semelhante chegou Santos: 

A presença de assessores parlamentares dos ministérios e dos órgãos de 

controle são os números preponderantes e sugerem um ambiente político no 
qual os interesses organizados da sociedade atuam sob forte escrutínio e 
acompanhamento de diferentes setores do governo. É difícil, portanto, 

desconsiderar os impactos da presença da burocracia estatal na competição 
por influência entre interesses, assim como nos resultados políticos que 
emergem do Legislativo (SANTOS, 2014a, p. 27). 

Nesse sentido, a ampla participação de inúmeros interesses organizados faz 

com que se possa considerar as audiências públicas da CTCCI arenas altamente 

relevantes nas quais interagem e se articulam os mais variados interesses (SILVA, 

2012) (da sociedade e do governo). Também têm se constituído em um espaço 

fundamental de participação da sociedade civil no processo decisório, indicando que 

“associações e organizações civis têm exercido função de representação mesmo no 

lócus da representação política tradicional” (COELHO, 2013, p. 28). 

Novas questões derivam deste trabalho, como, por exemplo, a importância de 

aprofundados estudos visando avaliar qual o grau de influência dos grupos de 

interesses nos resultados políticos que emergiram da CCTCI e se eles estão 

relacionados à participação desses grupos. Ou ainda, verificar se, e como, os grupos 

formam coalizões de atuação política entre eles em busca dos seus objetivos. Estas 

questões, de grande importância para os estudos legislativos, não estavam no 

escopo deste trabalho, entretanto, apontam para uma rica agenda de pesquisa. 
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