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RESUMO

Este trabalho parte da observação sobre a importância político-institucional do cargo de
Presidente da Câmara dos Deputados e a relativa carência de estudos a seu respeito.
Busca, assim, estudar os poderes e atribuições do Presidente da Câmara dos Deputados
no processo decisório legislativo, considerando, inicialmente, seu enquadramento nas
teorias sobre comportamento e organização parlamentar de cunho neo-institucionalista.
Com base em estudo comparado com seus congêneres de outros parlamentos, é traçado
um perfil institucional do cargo, procedendo-se a uma descrição de seus poderes e
atribuições regimentais, bem como de seu relacionamento com os Líderes partidários no
processo decisório interno. A seguir, são apresentados e analisados dados pesquisados
referentes ao uso, pelos Presidentes da Câmara de 1991 a 2007, de seus poderes e
atribuições para intervir na tramitação de propostas de Emendas à Constituição,
consideradas a importância dessas proposições no período estudado e suas características
procedimentais. Finalmente, esses dados são analisados levando-se em conta Governos e
coalizões parlamentares.

Palavras-chave: presidente; parlamento; Câmara dos Deputados; processo decisório
legislativo; processo legislativo; poderes; atribuições; Emendas à Constituição; líderes
partidários; governo; coalizão; Congresso Nacional.

ABSTRACT

The outstanding political importance of the office of President of the Chamber of
Deputies of Brazil has not been taken into proper consideration by the studies about the
national parliament. Therefore, this paper seeks to study powers and attributions of the
President in the legislative decision-making process, as an attempt do contribute to the
understanding of the President’s role and functions, within the frame of the theories on
legislative behavior and organization, in a neo institutionalistic perspective. Comparison
is made with other parliaments presidencies in order to draw an institutional profile of the
office of President of the Chamber of Deputies of Brazil and to establish its relationship
to party leaders in the legislative decision-making process. Next, data research and
analysis are undertaken on the use of these powers and attributions by the President to
influence the procedures to approve constitutional amendments from 1991 to 2007,
taking into consideration the importance of the latter to Brazilian social and economic
institutions in the considered period. The analysis also takes into account governments
and legislative coalitions.

Keywords: president; parliament; Chamber of Deputies; legislative decision-making
process; powers; attributions; constitutional amendments; party leaders; government;
coalitions; National Congress.
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Introdução

A maioria dos trabalhos desenvolvidos na área da Ciência Política em relação ao Poder

Legislativo brasileiro não tem considerado, especificamente, o papel nem a importância dos

Presidentes das Casas do Congresso Nacional no processo decisório interno do parlamento.1

No entanto, os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal são, com

freqüência, apontados, nas arenas públicas de debate, como personagens importantes no

contexto político nacional.

Esse destaque se dá tanto pela condição de representantes de interesses de partidos ou

blocos parlamentares, especialmente quando integrantes de coalizões que dão sustentação

política ao Governo Federal no Congresso Nacional, quanto por serem autoridades ocupantes

de importantes postos de comando político, detentores de privilégios e prerrogativas capazes de

lhes proporcionar posição relevante nos processos decisórios internos do parlamento e, assim,

influência na definição de políticas e rumos para o país.

Nesse contexto, estudar a atuação do Presidente da Câmara dos Deputados no processo

de formação das leis e o uso que faz de suas prerrogativas regimentais na organização e na

condução dos trabalhos parlamentares poderá aclarar a natureza de sua participação no

processo decisório interno do legislativo e revelar algo da importância do cargo nesse aspecto.

Além disso, poderá contribuir para a compreensão do espaço de poder político

apropriado pelo cargo de Presidente da Câmara dos Deputados e da importância que seu

exercício pode ter para as carreiras políticas de seus ocupantes.

Se o Presidente da Câmara dos Deputados dispõe de atribuições e poderes capazes de

lhe permitir facilitar ou obstar o andamento de proposições legislativas e se efetivamente os

utiliza, terá ele um peso próprio nas articulações internas do Parlamento, na definição de sua

agenda, no resultado final das ações parlamentares e no funcionamento das coalizões

parlamentares e de Governo.

                                                          
1 Preferiu-se a expressão “processo decisório legislativo” a “processo legislativo”, em razão de estar essa
última mais associada aos procedimentos formais necessários para a elaboração das leis, tendo, portanto,
uma acepção mais jurídica, enquanto a primeira quer se referir ao processo de tomada de decisão no âmbito
do parlamento, considerados, além dos aspectos normativos, os comportamentais, os político-partidários e
os institucionais.
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Alternativamente, caso o Presidente da Câmara não disponha de atribuições e poderes

próprios relevantes no processo decisório legislativo, ou se, os tendo por previsão legal, deles

não se utiliza, sua atuação tenderá a ser mais dependente do seu partido ou de sua ligação com

o Poder Executivo, não tendo o ocupante do cargo peso pessoal específico no funcionamento

do parlamento nem participação de relevo na definição de políticas públicas nacionais.

Sendo um ou outro o caso, poderá o ocupante do cargo desenvolver uma atuação mais

focada em sua própria carreira pública, dentro ou fora do Parlamento, especializando-se no

controle da máquina legislativa ou angariando benefícios eleitorais que lhe permitam concorrer

a outros postos, ou tender a funcionar  principalmente como representante partidário, atendendo

aos interesses de sua agremiação em relação ao Governo, quer no sentido de mediar acordos

deste com a bancada de apoio parlamentar, quer fazendo-lhe oposição.

Nesse enquadramento, o objetivo deste trabalho é identificar e analisar os poderes e

atribuições do Presidente da Câmara dos Deputados previstos no Regimento Interno

potencialmente aptos a permitir sua intervenção no processo decisório das matérias legislativas,

identificar e analisar o uso feito desses poderes e atribuições pelos ocupantes do cargo desde

1991, na vigência do atual texto regimental, com a finalidade de verificar se tais poderes e

atribuições podem conferir ao titular do cargo benefícios e privilégios que o diferenciem dos

demais legisladores.

As instituições do legislativo estudadas e os dados encontrados e analisados

demonstram que, efetivamente, o Presidente da Câmara dos Deputados não apenas dispõe de

importantes poderes e prerrogativas legais no processo decisório interno da Casa como de fato

os utiliza para influenciar a tramitação de matérias legislativas, como as propostas de Emenda à

Constituição, importantes que foram as reformas constitucionais nas últimas duas décadas no

Brasil.

Também importa considerar, ainda que de modo incipiente, o relacionamento do

Presidente da Câmara dos Deputados com os Líderes partidários, em termos da repartição dos

poderes e atribuições regimentais e da dinâmica que esses atores assumem no processo

decisório do legislativo brasileiro, na busca de entender o funcionamento das coalizões de

governo no âmbito interno do parlamento.
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Do ponto de vista da teoria, importantes para o estudo em causa são os trabalhos sobre

comportamento e organização parlamentar, de índole neo-institucionalista, que buscam explicar

os processos decisórios legislativos, sua organização e resultados em função do comportamento

dos legisladores e das instituições criadas para propiciarem o alcance de seus objetivos.

Desse modo, é apresentada, inicialmente, uma revisão do debate sobre o processo

decisório do parlamento brasileiro, no contexto do chamado presidencialismo de coalizão, com

o objetivo de identificar os processos formais e informais envolvidos, bem como os agentes que

interferem nos resultados legislativos, especialmente na aprovação de leis e, em conseqüência,

na definição de políticas públicas e das plataformas de Governo.

No capítulo seguinte, a discussão é ampliada para o contexto internacional, com a

comparação com o Congresso dos Estados Unidos e com parlamentos europeus, na busca de

um enquadramento do cargo de Presidente da Câmara dos Deputados, em termos de

concentração de poderes e de influência no processo de decisão parlamentar, diante dos demais

agentes decisores, no contexto das instituições que organizam o poder legislativo pátrio.

Em seguida, no terceiro capítulo, com base nos elementos colhidos da teoria e

analisando-se as normas vigentes na Câmara dos Deputados, é traçado um perfil do cargo de

Presidente da Câmara dos Deputados em termos dos poderes e atribuições que lhe são

conferidos pelas instituições internas e pela praxe parlamentar, cotejando-se com aqueles

reservados aos Líderes partidários.

Depois, sugere-se apreciação das propostas de emenda à Constituição como objeto de

estudo hábil a revelar a atuação do Presidente da Câmara no processo decisório legislativo, em

termos do uso efetivo de seus poderes e atribuições, sob dois aspectos principais.

Primeiro, a relevância que as reformas constitucionais assumiram desde a vigência da

Carta de 1988, tanto em razão das características jurídico-normativas desta, quanto em

conseqüência das marcantes mudanças econômicas e sociais globais verificadas nas últimas

décadas, as quais motivaram e serviram de justificativa para as sucessivas propostas de

alteração. Segundo, características do rito de tramitação das propostas de Emenda à

Constituição que realçam a atuação dos decisores internos do parlamento e permitem

generalizações para o processo decisório das demais matérias.
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Finalmente, são levantados dados sobre o andamento de propostas de Emenda à

Constituição desde 1988 e analisadas suas tramitações, buscando-se identificar e compreender

a participação e a influência do Presidente da Câmara dos Deputados no processo decisório

legislativo dessas proposições legislativas, quer se utilizando dos poderes e atribuições

colocados à sua disposição pelo Regimento Interno, quer tomando decisões discricionárias de

sua competência, quer assumindo novas interpretações das regras regimentais.

Esses eventos interventivos são apreciados também sob perspectiva cronológica,

associando-se suas incidências a Governos e coalizões partidárias do período, constatando-se

que se verificaram com maior intensidade no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso,

ocasião em que foram aprovadas várias Emendas à Constituição de 1988 referentes à Ordem

Econômica e Social e à Organização do Estado.

Na conclusão do trabalho, são sumariados os dados encontrados e sua interpretação, no

contexto da teoria utilizada, com a indicação de aspectos a serem aprofundados ou analisados

em trabalhos posteriores.
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Capítulo 1 – Papel do Presidente da Câmara dos Deputados no Processo

Decisório do Legislativo

O cargo de Presidente da Câmara dos Deputados figura entre os mais proeminentes no

cenário político brasileiro. Seu preenchimento é, em geral, objeto de negociação entre os

maiores partidos representados no parlamento e o próprio Governo, merecendo destaque dos

analistas políticos, da mídia e dos estrategistas partidários.

O controle desse cargo é, de algum modo, relacionado, pelos partidos políticos, com o

equilíbrio de forças dentro e fora do Congresso Nacional, levando-se em conta, nessas análises,

quem detém o comando do Executivo e a correlação partidária dominante na outra Casa

legislativa.

Na rotina dos trabalhos legislativos, igualmente, não escapa a qualquer observador a

importância da Presidência da Casa nas articulações políticas e na coordenação das ações do

parlamento. Há uma percepção do senso comum no sentido de que a eficiência da Câmara

depende, de algum modo, da atuação de seu dirigente maior e de que cabe a este,

independentemente de posição partidária, promover a instituição e garantir seu pleno

funcionamento.

Resta indagar qual destaque tem a literatura acadêmica pátria dado aos cargos de

Presidentes das Casas do Congresso Nacional, quanto ao seu papel institucional e político. De

que poderes dispõem seus ocupantes? Como participam do processo decisório interno? Como

se relacionam com os partidos representados no parlamento e como se comportam em relação

às coalizões de Governo? Sua atuação é substantiva, dotada de algum grau de autonomia, ou

apenas eles coordenam decisões tomadas pelos líderes partidários? São neutros, representantes

da instituição e condutores isentos dos trabalhos legislativos ou interferem no andamento das

proposições de acordo com suas convicções e interesses?

O presente trabalho lida com algumas dessas questões. Especialmente, parte da

consideração de que as instituições do parlamento são importantes para a compreensão do seu

processo decisório e do funcionamento das coalizões partidárias e de que as Presidências das

Casas devem desempenhar papel de destaque nesse contexto.
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Além disso, tem sido defendida por alguns autores a tese de que o Congresso brasileiro

se organiza por meio de regras concentradoras de poder, que tornam viáveis e coerentes, do

ponto de vista partidário, suas deliberações. Qual a participação dos Presidentes das Casas

nisso? Como se relacionam no exercício de suas funções com os Líderes dos partidos?

Sob todos esses ângulos, o estudo dos poderes e atribuições dos Presidentes das Casas

do parlamento pode ter algo a acrescentar, seja no sentido de confirmar, seja para matizar as

análises que têm sido oferecidas por especialistas dentro e fora da academia.

De acordo com o Regimento Interno da Câmara dos Deputados - RICD, a escolha do

Presidente se dá segundo uma regra de maioria do plenário, exigindo-se maioria absoluta dos

votos válidos para eleição em primeiro escrutínio e, caso nenhum candidato a alcance, disputa

entre os dois mais votados, em segundo escrutínio, sempre com votação secreta (Câmara dos

Deputados, 1996).

Ora, desde 1989, data da vigência do atual Regimento Interno, elaborado sob a égide da

Constituição de 1988, nenhum partido político conseguiu, isoladamente, número suficiente de

cadeiras na Câmara que lhe garantisse a escolha do presidente sem o apoio de outras

agremiações, o que insere a eleição do Presidente da Câmara dos Deputados no contexto da

formação de coalizões parlamentares, quer para efeito de gestão interna do legislativo, quer

com vistas ao apoio ao Governo.

Note-se que, embora o Regimento Interno confira formalmente à bancada do partido ou

bloco parlamentar com maior representação na Câmara o direito de ocupar a Presidência, ainda

que não tenha a maioria dos membros da Casa, uma praxe inaugurada em 1993 tem garantido a

qualquer Deputado, de qualquer partido, a possibilidade de se apresentar como candidato ao

cargo de Presidente, independentemente de indicação da liderança partidária.

Isso tem tornado a disputa potencialmente mais pulverizada, podendo mesmo o pleito

ser vencido por uma coalizão eleitoral ad hoc, cujo acordo de formação pode incluir,

eventualmente, a distribuição dos demais cargos da Mesa e de postos administrativos internos

(ver dados da Tabela 1, p. 41).

Do ponto de vista da organização institucional do parlamento brasileiro, detém o

Presidente da Casa importantes prerrogativas e poderes institucionais para a condução do

processo legislativo e para a organização dos trabalhos, influenciando no preenchimento de
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cargos e na definição da agenda de votações, além de ter participação destacada no controle dos

recursos administrativos do parlamento.

Por outro lado, uma vez que tem mandato de dois anos e não pode ser afastado antes

disso, dispõe ele de certa independência, ao menos do ponto de vista formal, para o exercício

do cargo, até mesmo em relação ao seu partido ou bloco parlamentar.

Além disso, o cargo confere a seu ocupante uma razoável quantidade de prêmios e

benefícios que podem ser convertidos em capital político próprio, fortalecendo sua carreira

pública, ou distribuídos entre seus pares, privilegiando sua agremiação partidária ou mesmo o

Governo.

Externamente ao parlamento, o Presidente da Câmara dos Deputados é o segundo na

linha de substituição do Presidente da República e é considerado como uma peça importante

nas negociações para formação de coalizões de governo e para garantir o controle de postos

chaves no parlamento, em especial aqueles detentores de poderes de agenda e de interferência

na atividade de elaboração legislativa.

Interessa, pois, aos partidos ou à coalizão de apoio ao Governo o controle da

Presidência da Câmara dos Deputados para gerenciar o processo de tramitação e aprovação das

leis, especialmente levando-se em conta que os projetos de iniciativa do Presidente da

República têm sua apreciação iniciada nessa  Casa do Congresso Nacional e nela são

finalizados, em caso de modificações feitas no Senado Federal.

Desse modo, a escolha do Presidente da Câmara dos Deputados pode ser influenciada

tanto pela composição interna das forças presentes na Casa e dos interesses que atuam na busca

da apropriação de benefícios do mandato, quanto pelo quadro político nacional, uma vez que o

Governo necessita do Congresso Nacional para aprovar leis que viabilizem a consecução de

suas políticas públicas.

Assim, estudar o perfil institucional do cargo de Presidente da Câmara dos Deputados,

os poderes e atribuições de que dispõe seu ocupante e o uso que eventualmente faça disso, para

influenciar o processo interno de tomada de decisões, pode ser importante para contribuir com

o entendimento sobre a organização e funcionamento do parlamento brasileiro e, em especial,

sobre os mecanismos de controle dos procedimentos de formação das leis.
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A questão está, pois, colocada em linha com as discussões e estudos sobre

comportamento dos legisladores, sobre organização e funcionamento dos parlamentos e sobre

seus processos decisórios internos.

A tentativa de compreensão do modo de organização do parlamento brasileiro, de seu

processo decisório e do comportamento dos seus legisladores deve começar com alguma

consideração sobre a especificidade do modelo institucional brasileiro, historicamente forjado e

hoje consagrado na Constituição vigente.

É nesse sentido que Sérgio Abranches aponta para o dilema enfrentado pelos

constituintes de 88, o qual, para ele, não dizia propriamente respeito ao sistema de

representação nem ao sistema partidário até então existentes no país, pois esses não diferiam

dos encontrados nas democracias modernas, mas, sim, ao desafio de responder à demanda por

um ordenamento político institucional capaz de reunir e dar coerência a pressões advindas de

uma sociedade marcada por heterogeneidades e discrepâncias, sem o que não haveria condições

de os Governos futuros intervirem com legitimidade no sentido de reduzir as desigualdades e

responder aos interesses dos diversos setores.

Para esse autor, a especificidade do modelo brasileiro resultante desse dilema não reside

em nenhum dos seus elementos isoladamente considerados, mas numa inusitada combinação

deles, sendo o Brasil a única democracia moderna a combinar representação proporcional,

multipartidarismo e presidencialismo e, ainda, a organizar os governos com base em grandes

coalizões partidárias. Daí a consagrada alcunha de “presidencialismo de coalizão”, para

identificar nosso peculiar arranjo político institucional.

A formação das coalizões, nessa configuração presidencialista, envolve, segundo essa

análise, três etapas: a aliança eleitoral em torno de diretrizes programáticas mínimas, a

constituição do Governo, com a repartição dos cargos políticos, e o funcionamento efetivo da

coalizão traduzido na implementação da agenda de Governo.

É na passagem crítica da segunda para a terceira etapas que se inserem os mecanismos

de controle dos processos decisórios internos do Congresso e a atuação dos líderes partidários

comprometidos com o Governo, mas que também atuam como coordenadores dos interesses de

suas respectivas agremiações, interesses que podem se colocar em conflito com os do

Executivo, especialmente quando políticas públicas impopulares devem ser implementadas e

nas conjunturas de crises econômicas e sociais (Abranches, 1988).



14

Estudos desenvolvidos a partir da consideração desse peculiar modelo institucional

buscaram aplicar a teoria das coalizões formuladas em ambientes parlamentaristas ao caso

brasileiro.

Em especial, trata-se de investigar se esses gabinetes formados em regime

presidencialista podem funcionar como as coalizões parlamentaristas, nas quais se verificam

um alto grau de disciplina partidária nas decisões de plenário e uma grande sintonia com as

propostas legislativas advindas do governo.

Octavio Amorim Neto, por exemplo, busca testar e identificar o grau de disciplina

partidária em face de fatores como a formação de gabinetes (distribuição de ministérios), o

decurso do tempo e a abrangência ideológica (Amorim, 2000).

Essa discussão serve de pano de fundo para se tentar entender o comportamento dos

membros do parlamento no Brasil, inseridos nesse sistema complexo, em que vários fatores

institucionais e culturais interferem nas escolhas dos eleitores e na tomada de decisões

legislativas e de Governo.

Especialmente, no que diz respeito à compreensão dos processos decisórios internos do

parlamento e à participação dos diversos agentes que nele interferem, importa indagar sobre o

efetivo controle, pelos partidos, por meio de líderes e dos Presidentes das Casas, dos postos e

dos mecanismos determinantes na tramitação e aprovação de propostas de seu interesse e no

impedimento do sucesso de iniciativas que estejam em desacordo com seus programas.

Duas vertentes teóricas vão aqui se contrapor, no esteio das principais linhas de análise

neo-institucionalistas hodiernas.

De um lado, há os que vêem o comportamento dos legisladores brasileiros como

essencialmente vinculados a interesses particulares e paroquiais, relacionados com a procura de

incrementar a própria carreira e com o sucesso eleitoral, o que faz com que o grau de fidelidade

seja pequeno, com que as lideranças partidárias sejam fracas, e obriga o governo a recorrer com

freqüência a mecanismos de cooptação individual.

De outra parte, estudos intentam demonstrar, contrariamente, que o grau de fidelidade

dos membros do parlamento em relação às orientações de seus líderes partidários é elevado,

identificando-se nas normas internas das casas legislativas mecanismos de concentração de

poderes que permitem aos líderes e ocupantes de postos chaves o controle dos trabalhos

legislativos.
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Na primeira linha, caracterizada como distributivista, Barry Ames apresenta os efeitos

das estruturas políticas formais sobre o comportamento dos políticos e sobre os resultados dos

processos políticos.

Em sua visão, o Brasil tem uma crise permanente de governabilidade em razão do

sistema político e eleitoral, que, de uma parte, produz partidos fracos e indisciplinados e, de

outra, obriga o Presidente da República a formar coalizões de governo num Congresso que

apresenta um grande número de atores com poder de veto.

Esses atores, tendo o controle sobre as decisões do parlamento, assumiriam um

comportamento marcadamente fisiológico e paroquial, obrigando o chefe do Executivo a

distribuir benefícios em forma de cargos e programas de obras para arregimentar apoio para

suas políticas (Ames, 2001).

É interessante em seu trabalho a tipologia que ele faz dos candidatos em função da

distribuição de votos nos municípios do Estado, o que determina diferentes condutas na disputa

eleitoral e comportamentos legislativos distintos, consoante o perfil do legislador (Ames,

2001). Haveria, a partir dessa constatação, que se indagar se esses diferentes perfis e estratégias

eleitorais não produziriam comportamentos parlamentares diferenciados e se não teriam

influências também diversas na forma de organização das Casas do Congresso. Essa questão

foi abordada, posteriormente, por Nelson Carvalho, segundo quem diferentes estratégias

decorrem dos diversos tipos de relacionamento dos legisladores com suas bases (Carvalho,

2003).

Pereira e Mueller (2002), analisando o comportamento parlamentar em Governos de

coalizão, associado, pelos teóricos, a altos custos de formação, chegam a conclusão algo

diversa da de Ames, quanto à governabilidade. Eles consideram que o controle que o Executivo

mantém da execução das emendas parlamentares ao orçamento lhe permite obter apoio no

legislativo a baixo custo, beneficiando-se da atitude distributivista dos legisladores. Além

disso, identificam a existência de normas e procedimentos legislativos capazes de garantir ao

Executivo a preservação da substância de sua proposta, controlando as alterações promovidas

pelos parlamentares.

Numa e noutra perspectiva, os ocupantes de cargos de direção e coordenação dos

trabalhos legislativos, como os líderes de partidos, presidente de comissões e os membros da



16

Mesa Diretora, não desempenhariam papéis relevantes no processo decisório interno, superados

pela postura indisciplinada e individualista dos parlamentares.

Ainda sob a ótica comportamental distributivista, David Samuels estuda as carreiras

políticas no Brasil a partir da teoria da ambição. Para ele, os deputados federais brasileiros, em

função do sistema de lista aberta, dependem de sua inserção política em nível estadual.

Assim, eles valorizam postos fora do Parlamento que lhes possibilitem distribuir mais

benefícios locais.  Mesmo a participação na distribuição de recursos do orçamento se daria em

função de obter postos nos Estados, e não necessariamente com vistas à reeleição.

Esse tipo de atuação não fortaleceria o Congresso, produzindo carreiras legislativas

curtas, sem especialização.

No entanto, Samuel destaca que o estudo dos dez anos de democracia no Brasil após

1988 conduz também à percepção de que há uma importância crescente das instituições

legislativas na configuração do recém inaugurado regime e que as peculiares motivações de

carreira política identificadas no País têm trazido significativas conseqüências para a estrutura e

divisão de tarefas dentro no parlamento (Samuels, 2003).

Quanto a esse aspecto, é interessante notar que dos dez Deputados que exerceram a

Presidência da Câmara dos Deputados desde 1987 apenas um se candidatou, logo após o

mandato parlamentar, a cargo eletivo no Poder Executivo. Os demais ou postularam o retorno

ao Congresso ou não se candidataram no período seguinte, o que está em discrepância com os

resultados gerais propostos por Samuels.

Uma possível explicação para esse fenômeno pode estar na divisão de tarefas dentro do

parlamento, que veio a produzir uma concentração específica de poderes conferidos ao

Presidente da Câmara dos Deputados, fazendo com que os ocupantes desse cargo tenham

interesse em desenvolver uma atuação mais especializada e focada no parlamento. Esse fato foi

constatado e analisado por Figueiredo e Limongi em seu trabalho sobre lideranças políticas na

Câmara dos Deputados do Brasil (Figueiredo e Limongi, 2002).

Nesse estudo, os autores começam por observar que a igualdade de prerrogativas

constitucionalmente conferidas de modo igualitário a todos os membros do Poder Legislativo é

contrastada pela maneira desigual como as normas internas que regem seus trabalhos

distribuem os direitos parlamentares.
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Assim, a descentralização e a fragmentação do Parlamento, que se poderiam esperar a

partir das normas constitucionais, acabam por não se verificarem na prática, uma vez que a

organização do processo decisório distribui de maneira desigual e concentradora recursos e

atribuições parlamentares, criando um segmento privilegiado de líderes em contraste com uma

maioria que não tem acesso a tais benefícios. Disso resulta uma centralização dos trabalhos e

das decisões nas mãos de uns poucos.

Para eles, a concentração de prerrogativas ajuda a entender a conexão entre carreira

parlamentar e ocupação de postos privilegiados dentro da Câmara dos Deputados, para os quais

se requer maior experiência legislativa.

Isso apontaria para carreiras políticas mais focadas no Legislativo, em contraste com as

características gerais observadas, que são as de carreiras com pouca especialização e baixas

taxas de reeleição, marcadas por uma alta rotatividade entre postos legislativos e executivos.

Desse modo, ao considerarem as carreiras políticas e as carreiras parlamentares no

Brasil, Figueiredo e Limongi concluem sua análise as descrevendo como  caracterizadas por

uma baixa especialização da atividade parlamentar, configurada esta pela pequena experiência

dos legisladores eleitos e por uma alta rotatividade com outros cargos, eletivos ou não, fora do

legislativo e fora da esfera federal.

No entanto, constatam que, não obstante isso, os cargos de liderança no Congresso

Nacional mostram estabilidade e seus ocupantes apresentam carreiras mais especializadas na

atividade legislativa e parlamentar do que seus pares.

A explicação para esse fato estaria, segundo os autores, na estrutura de incentivos

internos conferidos pelas normas de organização parlamentar, capazes de se tornarem atraentes

o bastante para incentivar longas carreiras no legislativo (Figueiredo e Limongi, 2002).

Na presente dissertação, alguns desses incentivos específicos do cargo de Presidente da

Câmara dos Deputados previstos nas normas internas são analisados com o propósito de

verificar se efetivamente se traduzem em influência nos processos decisórios internos,

especialmente na tarefa de elaboração legislativa.

Numa outra vertente teórica, a crítica em relação à transposição para o Brasil desse

modelo de explicação do comportamento dos legisladores forjado a partir do Congresso norte

americano, no qual predominaria, na visão da maioria de seus analistas, uma postura

individualista e paroquial dos parlamentares, começou a ser construída por autores como
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Argelina Figueiredo e Fernando Limongi, a partir do questionamento de algumas premissas. 

De acordo com esses autores, essa visão monolítica, segundo a qual os legisladores se

movem unicamente em função de obterem e distribuírem benefícios que garantam suas

reeleições nos respectivos distritos, não se aplica totalmente ao Brasil, uma vez que o nosso

ordenamento político não reproduz as condições institucionais e motivacionais que levariam os

parlamentares a basearem suas carreiras unicamente em vínculos pessoais, e apartidários, com

seus constituintes e com o Executivo, como ocorre com o sistema eleitoral majoritário dos

Estados Unidos.

Há, para eles, que se considerarem fatores políticos e elementos institucionais que

diferenciam o parlamento brasileiro do norte americano. Entre esses figurariam, primeiro, a

complexidade de nosso modelo de representação, que permite diferentes estratégias eleitorais;

depois, o peso de normas institucionais e regimentais que regulam o processo decisório, de

modo a conferir importante papel aos partidos políticos e aos seus líderes no Congresso,

inclusive na distribuição de cargos aos membros das bancadas e na subscrição de emendas

coletivas ao orçamento; e, finalmente, a forte concentração de poderes do Presidente da

República no âmbito do Legislativo, que lhe permite formar coalizões de governo baseadas na

condução dos líderes partidários no congresso e na fidelidade das bancadas, além de grandes

possibilidades de interferência na agenda parlamentar.

No seu estudo sobre partidos políticos na Câmara dos Deputados no período de 1989 a

1994, Figueiredo e Limongi (1995) desafiam a visão dominante até então de que o legislativo

brasileiro seria caracterizado pelo comportamento individualista e indisciplinado dos seus

integrantes, ao ponto de comprometer o desempenho de suas funções institucionais. Nessa

compreensão, o número excessivo de partidos políticos, sua falta de coesão interna e a fraqueza

de suas lideranças não permitiriam a coordenação da ação parlamentar, o que, associado a

sistema eleitoral de representação proporcional com lista aberta, propiciaria uma atuação

basicamente paroquial dos legisladores em busca de suas respectivas reeleições.

Analisando dados sobre votações nominais no plenário da Câmara dos Deputados, os

autores encontram um elevado grau de previsibilidade nos resultados das deliberações,

considerando-se as orientações dadas pelos líderes partidários.
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Para eles, o elevado número de partidos não representa uma dificuldade real, visto que

estes apresentam um grau de coesão interna suficiente para tornar previsível o comportamento

das bancadas em plenário.

A explicação para esse fato estaria nas normas que regem o processo decisório do

parlamento, que conferem poderes aos líderes partidários suficientes para o controle da agenda

e para coibirem as estratégias individualistas dos legisladores. Desse modo, embora os

Deputados possam apresentar livremente suas propostas, eles têm, individualmente, poucas

possibilidades de interferir no que de fato é aprovado (Figueiredo e Limongi, 1995).

A conclusão dos autores vai, portanto, na direção de sugerir que a forma peculiar de

organização da Câmara dos Deputados leva a uma centralização das decisões nas mãos dos

líderes dos partidos políticos, o que, associado ao poder de iniciativa e de agenda do Presidente

da República, produziria, no contexto da formação de coalizões parlamentes, um controle da

ação parlamentar, fazendo com que a Casa não fique refém do individualismo e do

paroquialismo.

Um dos propósitos desta dissertação é analisar essa repartição interna de competências

no processo decisório da Câmara dos Deputados, realçando as atribuições e a atuação do

Presidente da Casa nos mecanismos e procedimentos que regulam a ação legislativa, quer como

quadro partidário, quer como ocupante de um cargo dotado de prerrogativas capazes de

conferir ao seu titular um espaço de poder político próprio.

A análise crítica de Figueiredo e Limongi da teoria distributivista até então dominante é

aprofundada em “Executivo e Legislativo na Nova Ordem Constitucional”, obra em que os

autores consideram o ordenamento político jurídico introduzido pela Carta de 1988 e colocam

em destaque importantes diferenças institucionais que afastam o parlamento brasileiro do norte-

americano.

Chamam eles atenção, em especial, para as instituições que regulam o processo

decisório no Congresso Nacional do Brasil, os poderes legislativos conferidos ao Presidente da

República e o modo peculiar de organização dos trabalhos legislativos, aspectos relegados nas

análises focadas quase que exclusivamente na conexão eleitoral e na premissa de um

comportamento paroquial e indisciplinado dos congressistas.
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Os autores buscam demonstrar que, no Brasil, o Poder Executivo consegue controlar a

atividade do Legislativo por meio de um importante poder de agenda, configurado pela ampla

iniciativa legislativa do Presidente da República, pelo regime de urgência constitucional e pela

possibilidade de edição de Medidas Provisórias, entre outros instrumentos, e por meio de regras

de organização do parlamento que distribuem prerrogativas internas de acordo com um

princípio partidário, como ocorre com a escolha dos membros das Mesas Diretoras e dos

integrantes e Presidentes das Comissões, órgãos que detêm poderes de comando do processo

legislativo.

Esses elementos, associados às já apontadas disciplina e coesão partidárias, possibilitam

o funcionamento de um regime que associa o presidencialismo ao multipartidarismo por meio

de coalizões partidárias.

O argumento é o de que os líderes dos partidos no Congresso, por meio de regras

institucionais, conseguem coordenar a ação de seus afiliados e neutralizar a tendência

individualista e paroquial que poderia impossibilitar um apoio efetivo do Legislativo às

políticas propostas pelo governo.

Para os autores, os deputados individualmente não têm condições de pressionar o

Executivo, lhes interessando, assim, a ação coletiva coordenada pelos líderes. De outro lado, o

Executivo se beneficia negociando com as bancadas, pois assim obtém apoio mais estável e de

mais longo prazo (Figueiredo e Limongi, 1999).

Em outro trabalho, Figueiredo e Limongi testam suas hipóteses numa seara

teoricamente propensa a confirmar as teses distributivistas, que é a da política orçamentária.

Aqui, mais uma vez, a argumentação se desenvolve para demonstrar que as regras do processo

decisório parlamentar permitem aos líderes partidários o controle da elaboração do orçamento

em seu conjunto, mitigando as ações individualistas movidas por interesses eleitorais imediatos

(Figueiredo e Limongi, 2002).

Nelson Carvalho, por sua vez, avaliando as conclusões de Figueiredo e Limongi no

sentido de destacar o papel dos partidos no processo orçamentário, identifica subjacentes tanto

fatores partidários quanto distributivistas (Carvalho, 2003).

É relevante, pois, aprofundar o estudo desses mecanismos de controle do processo

decisório parlamentar, cuidando-se de entender a natureza e a extensão dos poderes conferidos

aos líderes partidários e aos Presidentes das Casas do Congresso, estes últimos, em geral, não
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considerados, nessas análises, como atores dotados de prerrogativas e capacidade própria de

ação. Importa, igualmente, compreender como esses poderes podem ser exercidos quer no

sentido de facilitar tramitação das matérias da agenda da coalizão de governo, quer com o

objetivo de obstar iniciativas em desacordo com as políticas almejadas.

Fabiano Santos (2001) também analisa o papel dos partidos no presidencialismo de

coalizão brasileiro, comparando dados anteriores e posteriores à Constituição de 1988.

Nesse trabalho, o autor conclui que a concentração de poderes nas mãos do Presidente

da República tem como contrapartida no Congresso a necessidade de organização dos

deputados federais em partidos parlamentares, o que aumenta a disciplina e a previsibilidade.

Santos demonstra que o padrão de coalizão partidária varia quando se consideram os

períodos anteriores e posteriores a 1964, com uma tendência a uma configuração mais

consistente de comportamento partidário, com um reforço das prerrogativas dos respectivos

líderes.

Para ele, três instituições importantes na organização do processo decisório da Câmara

dos Deputados não existiam no período de 1946 a 1964: o Colégio de Líderes, órgão instituído

pelo Regimento de 1989 como auxiliar da Mesa Diretora na definição da agenda dos trabalhos,

a restrição à apresentação de emendas individuais em plenário em alguns casos, como nas

urgências, e o encaminhamento de votação, que indica aos deputados a posição dos respectivos

líderes em cada votação nominal (Santos, 2001).

De acordo com o Regimento Interno da Câmara dos Deputados - RICD, o Colégio de

Líderes é composto pelos Líderes das bancadas dos partidos ou blocos, os Líderes da Maioria,

da Minoria e o Líder do Governo. O Colégio delibera com o voto ponderado de seus

integrantes, exceto o Líder do Governo, sobre as matérias de competência regimental dos

líderes, especialmente a definição da agenda mensal de proposições a serem incluídas em

Ordem do Dia.2

No entanto, dados da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados mostram que

o Colégio de Líderes não funcionou com esse desenho institucional senão no primeiro biênio

(1989-1991), correspondente à presidência do Deputado Paes de Andrade, quando suas

reuniões eram conduzidas pelo Líder do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o

                                                          
2 RICD, art.20.
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maior partido na Casa. Desde então, têm se tornado praxe na Câmara reuniões de líderes sob a

coordenação do Presidente da Casa, por iniciativa deste.

Vale dizer que, ao longo desses anos, o Colégio de Líderes não tem atuado como um

órgão autônomo, exercendo suas atribuições regimentais, inclusive quanto à definição da

agenda mensal, mas, sim, como um fórum de discussão política convocado e coordenado pelo

Presidente da Casa, do qual saem eventuais acordos de pauta e de procedimentos legislativos.

O quantitativo de reuniões de líderes registradas na Secretaria-Geral  da Mesa - SGM,

órgão responsável pelo apoio técnico e administrativo à Mesa Diretora e à Presidência da Casa

na condução dos trabalhos legislativos, por período e por Presidente da Câmara, é o seguinte:

Período           Presidente            Número de reuniões de Líderes

1989 – 1991 – Paes de Andrade  00

1991- 1993 – Ibsen Pinheiro 02

1993-1995 – Inocêncio Oliveira 41

1995 -1997 – Luís Eduardo 00

1997 – 1999 – Michel Temer 55

1999 – 2001 – Michel Temer 21

2001 – 2003 – Aécio Neves 23
                      - Efraim Moraes 02

2003 – 2005 – João Paulo 35

2005 – 2007 – Severino Cavalcanti 21
- José Thomaz Nonô 01
- Aldo Rebelo 36

(Fonte: Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados)

Esses dados apontam no sentido de um fortalecimento institucional da Presidência da

Câmara dos Deputados, em face do colegiado de líderes, assumindo seu ocupante um

importante papel na coordenação dos trabalhos legislativos, com feição, inclusive,

suprapartidária.
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Ademais, as diferentes freqüências com que os vários Presidentes convocaram reuniões

com os líderes partidários podem indicar certa autonomia na maneira de coordenar a atividade

parlamentar e de participar no processo decisório interno. Também podem estar relacionadas às

diversas configurações das coalizões de Governo formadas nos respectivos períodos e, ainda, à

posição de cada dos ocupantes do cargo no próprio partido.

Chama a atenção, nos dados apresentados, a Presidência do Deputado Luís Eduardo

Magalhães, que, não obstante não ter convocado uma reunião de Líderes sequer, teve um

mandato bastante efetivo em termos de promover o andamento de propostas de Emenda à

Constituição de interesse do Governo, como se demonstrará a seguir.

Nesse quadro, a análise das atribuições do Presidente da Casa e a consideração do uso

que ele delas faz podem contribuir, nessa configuração organizacional, para a compreensão dos

mecanismos de decisão do parlamento e de funcionamento das coalizões partidárias dentro do

Congresso.

Um outro aspecto do processo decisório legislativo foi abordado por Acir Almeida e

Fabiano Santos, que estudaram a seleção de relatores nas Comissões Permanentes da Câmara

dos Deputados no Brasil, utilizando-se da teoria informacional.

Partem os autores da suposição de que os relatores desempenham nas Comissões uma

função informacional, uma vez que eles recebem do colegiado, por meio da designação pelo

seu Presidente e em face das regras internas de deliberação, uma delegação para trazer

subsídios que orientem a decisão de todos, decisão essa, no entanto, sujeita à regra de maioria.

A escolha sistemática dos relatores é, portanto, nessa análise, mais um fator que torna mais

previsível e menos fragmentado o trabalho parlamentar (Almeida e Santos, 2005).

O Presidente da Câmara dos Deputados detém a atribuição regimental de indicar

relatores para atuarem diretamente no Plenário da Casa quando a proposição é incluída sem

parecer na Ordem do Dia, o que ocorre, por exemplo, na apreciação de projetos em regime de

urgência e de medidas provisórias. Observe-se que esses são dois importantes instrumentos de

que dispõe o Governo para impor sua agenda ao parlamento, sendo, em ambos os casos,

decisiva atuação a do Presidente da Casa. Ademais, o Presidente da Câmara também controla a

criação das comissões especiais temporárias, como as de inquérito e as destinadas a apreciar as

propostas de emenda à Constituição, influenciado, indiretamente, a escolha dos respectivos

relatores, especialmente quanto às últimas.
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Numa outra linha analítica, Amorim Neto e Santos discutem o comportamento

parlamentar a partir de uma revisão do chamado segredo ineficiente. Nos sistemas políticos em

que este se verifica, os legisladores têm uma atuação paroquial e, nos períodos eleitorais, não

são claros quanto a políticas públicas. Isso decorre de dois fatores institucionais: um Executivo

forte e uma pequena capacidade de coordenação dos líderes partidários. Se há consenso, entre

os analistas brasileiros, quanto à ocorrência do primeiro aspecto, não há unanimidade quanto ao

segundo, como transparece dos trabalhos já citados de Ames e de Figueiredo e Limongi.

Buscando aprofundar esse exame, Amorim Neto e Santos introduzem outro elemento

para consideração, relativo a uma atividade primordial dos deputados - o processo de

elaboração das leis. Em suas conclusões, os autores apontam para o fato de que o caráter

predominantemente nacional da produção legislativa no Brasil não contradiz o modelo do

segredo ineficiente tendo em vista as restrições constitucionais aos Deputados Federais quanto

à iniciativa de leis que distribuam benefícios locais.

Também constatam haver aspectos distributivistas na aprovação de leis por parte dos

legisladores. Assim, se por um lado há aspectos partidários nas propostas dos Deputados,

outros fatores interferem no que é afinal aprovado. Há, pois, concluem, que se considerar e

combinar fatores partidários e distributivistas para uma compreensão do comportamento

político em países com modelos institucionais como o brasileiro (Amorim Neto e Santos,

2003).

É interessante destacar nesse estudo a importância que é atribuída ao processo de

formação das leis, com suas regras específicas, e não apenas aos resultados das deliberações de

plenário. É propósito desta dissertação considerar os mecanismos que possibilitam ou impedem

que uma determinada matéria seja afinal considerada pelo pleno da Casa, destacando-se a

atuação dos detentores de cargos de comando interno.

De toda essa discussão acerca do funcionamento do parlamento brasileiro, mesmo nos

trabalhos orientados por uma visão mais partidária, percebe-se que pouca ou nenhuma atenção

específica foi dada aos cargos de Presidentes das Casas do Congresso Nacional.

Tal lacuna contrasta com o destaque que os ocupantes dessas posições detêm no cenário

político nacional e com o considerável acervo de poderes e atribuições que as normas de

organização do parlamento lhes conferem.
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Principalmente, não considerar o papel específico dos Presidentes do Congresso

significa não levar em conta importantes institutos e mecanismos do processo decisório do

parlamento, omissão essa talvez ainda produto da forte tendência de aplicação ao legislativo

brasileiro do modelo norte-americano, influência que deve ser discernida e ponderada.

Nesse sentido, é importante olhar por uma outra perspectiva analítica que também pode

ter a contribuir com esse estudo, que é a oriunda do estudo do funcionamento dos parlamentos

organizados em torno de coalizões partidárias.

Se em outros aspectos essa mudança de ponto de vista já foi considerada por diversos

dos autores aqui tratados, a partir, inclusive, da caracterização do nosso modelo institucional

como sendo um presidencialismo de coalizão, resta ainda inexplorada sua eventual

contribuição quanto a outros traços de nosso desenho organizacional parlamentar.

O passo seguinte, portanto, é tomar alguma consideração sobre o funcionamento de

parlamentos no mundo e sobre as teorias que os informam, tanto em ambiente presidencialista,

que tem como paradigma o Congresso dos Estados Unidos, quanto em regimes parlamentares

de governo, tomando-se como referência as democracias européias, com especial atenção ao

papel atribuído aos seus presidentes.
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Capítulo 2 – Presidentes de Parlamentos: Papéis e Importância nos

Processos Decisórios Legislativos

O Congresso dos Estados Unidos tem sido o objeto preferencial de muitos estudos no

âmbito da Ciência Política. Importa, para os fins da presente discussão, rever, em linhas gerais,

os principais modelos explicativos sugeridos para sua organização e funcionamento e o papel

que atribuem ao Presidente da Casa dos Representantes, seu Speaker.

Polsby, sob influência da sociologia das organizações, ainda de inspiração estrutural

funcionalista, busca em seu trabalho identificar o que faz do Congresso norte-americano um

parlamento forte. Ele parte dos pressupostos de que para que um sistema político seja viável

precisa ser institucionalizado e de que é necessário, para haver democracia, que sejam

encontrados meios para institucionalizar a representação.

Assim, sua análise considera o grau de institucionalização do Congresso a partir de três

critérios: a existência de fronteiras bem definidas, que ele encontra comprovada pelas carreiras

longas no parlamento, a complexidade interna, verificável no sistema de comissões, e o

universalismo das regras, para ele demonstrado pela adoção do critério de senioridade nas

comissões (Polsby, 1968).

Nessa abordagem, o Speaker (Presidente da Casa dos Representantes do Congresso dos

Estados Unidos) não tem um papel especialmente relevante, senão como uma das instituições

que integram a estrutura do Parlamento. Para ele, o surgimento e a consolidação do cargo de

Speaker são vistos como evidências das crescentes especialização e complexidade que marcam

o processo de institucionalização. Também compõem esse cenário os Líderes dos partidos e as

Comissões, exemplos de especialização e de universalização de critérios internos de

funcionamento, com a consagração da regra da antigüidade (seniority).

A mudança da unidade de estudo do Congresso para a pessoa do político e para as

instituições, verificada nos anos recentes, com o neo-institucionalismo e a introdução da teoria

da escolha racional, levou alguns autores a assumirem a premissa de que os legisladores

buscam, antes de tudo, a reeleição (conexão eleitoral), interagindo no parlamento com esse

propósito e, assim, produzindo resultados não antecipados de suas ações intencionais (Mayhew,

1974).
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Segundo essa análise, todo o Congresso se estrutura e se organiza de modo a permitir

que os Deputados possam obter benefícios para seus redutos eleitorais, numa postura

distributivista, estabelecendo uma relação personalizada com seus eleitores: seu gabinete

parlamentar, na Capital e no Estado, o sistema de comissões, com seu monopólio de jurisdição

sobre políticas públicas, e o próprio processo decisório, tudo se molda a esse objetivo,

caracterizando-se pelo particularismo, a exemplo da alocação de recursos do orçamento (pork

barrel).

Em especial, o sistema de comissões e subcomissões do Congresso norte-americano

teria sido moldado para atender aos interesses individuais e paroquiais dos Deputados, uma vez

que elas detêm o poder de impedir a tramitação de projetos que não sejam de seu interesse e

escapam do controle dos líderes em razão da regra de antigüidade para a indicação de seus

membros (Mayhew, 1974).

Nesse quadro teórico, os partidos não têm função relevante, sobressaindo-se a ação

individual do parlamentar, uma vez que a própria estrutura organizacional estaria montada para

atender a seus interesses paroquiais. Sendo assim, o Presidente da Casa também não tem

atuação destacada, uma vez que seu desempenho está estritamente ligado ao partido a que

pertence.

No entanto, Mayhew não deixa de perceber que se isso fosse tudo a ser dito sobre o

Congresso norte americano, isto é, que seus membros não fazem outra coisa senão buscar seus

objetivos eleitorais, a instituição estaria fadada ao colapso, fragmentada pelos interesses

individuais.

Assim, permanece o problema de se ter uma estrutura de incentivos que leve os

legisladores a alguma quantidade de trabalho desinteressado em prol da instituição, mesmo

porque suas carreiras estão ligadas, de algum modo, ao prestígio e importância do parlamento.

A solução encontrada, segundo esse autor, na organização do Congresso dos Estados

Unidos, foi a de conceder benefícios internos a alguns membros para que eles se encarreguem

de proteger a instituição contra os riscos do particularismo e de fazer com que o parlamento

funcione mesmo quanto àqueles assuntos que não rendem imediatos dividendos eleitorais.

A maior parte desses “protetores remunerados” consistiria nos ocupantes de cargos

oficiais, como os líderes de partidos, os membros das três “comissões de controle” da Casa, a

de Resoluções, de Aprovisionamentos e de Recursos e Meios (Rules, Appropriations e Ways
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and Means”) e os Speakers. Entre suas tarefas estão a de manter os trabalhos legislativos em

andamento, a de proteger a reputação da instituição e a de evitar, por meio do controle da

agenda, que projetos indesejáveis sejam aprovados.

Finalmente, entre as linhas de reformas apontadas como necessárias para o

fortalecimento do Congresso norte americano em face do Executivo e das demandas da

sociedade, Mayhew menciona, ainda que de forma cética, o fortalecimento dos partidos

políticos no parlamento e mesmo da função do Speaker. Para ele, no entanto, as reformas

praticadas no século vinte foram muito mais no sentido do seu enfraquecimento. Uma

experiência histórica de Speaker forte e de alto grau de coesão partidária ocorreu durante certo

período, na virada dos séculos XIX e XX, durante a vigência das regras de Reed, que terminou,

todavia, com uma reforma no sentido de devolver a autonomia aos parlamentares

individualmente (Mayhew, 1974).

Weingast e Marshall (1983) partilham da mesma visão negativa dos partidos políticos,

tidos como incapazes de organizar o comportamento dos legisladores no Congresso norte-

americano.

Para eles, a estrutura organizacional do Congresso e seu funcionamento podem ser

entendidos a partir das teorias de organização industrial, assemelhando-se ele a firmas e não a

mercados. Como essas, as instituições legislativas teriam sido moldadas de maneira a propiciar

e intermediar barganhas entre seus membros, fazendo com que mecanismos  não de mercado

prevaleçam. Nesse papel, aparecem, em sua análise, especialmente as comissões, organizadas

para resolver os problemas de custo de transação entre indivíduos racionais, maximizadores e

transitivos, com interesses heterogêneos, que devem tomar decisões coletivas pela regra da

maioria.

Esses custos estariam relacionados com a não simultaneidade e não contemporaneidade

entre ação e benefício. As organizações, no caso as comissões, existiriam para garantir os

acordos transacionais.

Sendo o Speaker visto principalmente como um representante do partido majoritário,

sua atuação não teria destaque senão nessa condição. Seu papel, nessa ótica, consistiria em, ao

lado das Comissões e de outras instituições, garantir a estabilidade do processo de troca de

votos que a lógica distributivista implica, com o objetivo de garantir os mecanismos que

permitem a reeleição dos legisladores (Limongi, 1994, p. 9).
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A crítica ao distributivismo começa a ser construída a partir da percepção de que, se as

coisas se passassem, de fato, do modo descrito por essa teoria, os indivíduos nas comissões

poderiam radicalizar seus interesses e se afastar daqueles do legislador mediano, tornando-se

estas corporativas, concentradoras de benefícios e distribuidoras de custos. Em conseqüência,

as políticas públicas só mudariam quando se alterasse a composição dos colegiados, em razão

da rigidez institucional pelo monopólio da jurisdição.

Nessa perspectiva, Kiewiet e McCubbins (1991) buscam resgatar o papel dos partidos e

sua importância para a compreensão do Congresso, dentro da lógica do princípio da delegação.

Eles demonstram que a delegação de poderes para as comissões, necessária em razão da

necessidade de resolver conflitos específicos, não alija os partidos políticos do processo

decisório. Esses retêm importante papel na solução dos problemas de ação coletiva.

Ao esboçarem um breve histórico do princípio da delegação na organização do

Congresso norte americano, os autores consideram que, afastando-se, na prática, da idéia dos

fundadores da Nação de que o parlamento deve ser um lugar de homens iguais, sem estar

subordinado à condução de um só, a delegação de autoridade legislativa para as comissões não

apenas resultou numa agilização dos trabalhos, mas também encorajou o desenvolvimento da

especialização, propiciou a formação de uma memória institucional e proporcionou maior

estabilidade à formulação de políticas.

Durante o século XIX, as perdas inerentes ao processo de delegação parecem ter sido

bem gerenciadas pelos partidos e pelos líderes no Congresso, uma vez que o Speaker mantinha

a prerrogativa de indicar os membros das comissões, sendo ele mesmo um agente do partido

majoritário.

No entanto, após 1910, com a chamada Revolta contra o Speaker, o princípio da

seniority ficou firmemente estabelecido, enfraquecendo a posição dos partidos em face das

comissões, tendo sido a descentralização intensificada com a delegação de poderes para

subcomissões. Finalmente observam os autores que certo movimento em direção oposta parece

estar em curso, com a recuperação de prerrogativas pelos partidos e pelo Speaker (Kiewiet e

McCubbins, 1991).

Numa outra perspectiva, também partidária, alguns analistas enfocam o controle da

agenda no parlamento, isto é, quem decide quais matérias são ou não aprovadas, quer no

âmbito das comissões, quer no plenário.
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Em particular, alguns estudos nessa linha de abordagem passaram a considerar o papel

dos partidos, especialmente do partido majoritário, no controle da agenda do legislativo, em

face do poder exercido pelas comissões. Analisando períodos de maior ou menor

descentralização do poder de agenda no Congresso norte americano, Cox e MacCubbins

argumentam que o partido majoritário usa seus poderes formais de agenda, para impedir a

aprovação de matérias que desagradem parte significativa de seus membros, e, além disso,

consegue fazer passarem proposições de seu interesse (Cox e MacCubbins, 2002).

Em trabalho anterior, esses autores já haviam formulado o conceito de cartel legislativo,

construído a partir da percepção de que os partidos da Casa dos Representantes, especialmente

o majoritário, usurpam o poder concedido em princípio à Casa para elaborar regras que lhes

permitem o comando da estrutura e do processamento do trabalho legislativo. Para eles, duas

conseqüências decorrem do exercício desse poder. Em primeiro lugar, o processo legislativo

em geral e o sistema de comissões em particular são articulados em favor dos interesses do

partido majoritário e, em segundo, uma vez que este detém vantagens estruturais, os postos

mais importantes nos negócios legislativos são ocupados por seus membros (Cox e

MacCubbins, 1993).

 O aprofundamento dessa linha investigativa levou esses autores a formularem a tese do

cartel de agenda, a partir da percepção de que em qualquer Parlamento os poderes de agenda

são cominados aos titulares de determinados cargos. O cartel se caracteriza quando um

determinado grupo de agentes detém postos que lhes garantem controle da agenda e quando

esse grupo tem um procedimento estabelecido para decidir quais propostas seguirão a exame do

plenário.

Exemplos desses poderes de agenda seriam o do Speaker da Casa dos Representantes

dos Estados Unidos de adotar a suspensão das regras para apreciação de determinado projeto,

dos Ministros da Coroa do Reino Unido para proporem a criação de novos tributos e do

Presidente do Brasil para solicitar urgência para seus projetos (Amorim Neto, Cox e

MacCubbins, 2003).

Como observa Fernando Limongi, essa perspectiva partidária recoloca em cena os

agentes que detêm poderes de controlar o funcionamento da Casa e a agenda legislativa, como

o Speaker, o líder da maioria e os integrantes da Comissão de Resoluções, que podem tanto
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obstar a tramitação de matérias quanto estabelecer prioridades para aprovação de proposições,

ainda que não tenham total controle sobre as comissões.

Desse modo, esses agentes rivalizam com o poder das comissões, pois podem impedir

que matérias aprovadas por elas cheguem ao plenário, forçando estas a tentarem antecipar o

posicionamento desses outros atores com poderes de pauta. Isso caracteriza o poder partidário

de controlar o final do processo de elaboração legislativa, uma vez que esses postos são

ocupados por representantes do partido majoritário e buscam a realização dos interesses da

respectiva agremiação (Limongi, 1994, p. 29).

Também numa postura crítica ao distributivismo, Krehbiel (1991) identifica a origem

do sistema de comissões não com o propósito de garantir os ganhos mútuos da troca, mas com

o de auferir ganhos mútuos da especialização, tendo elas o papel de organizar o legislativo,

obtendo, produzindo e distribuindo informações sobre políticas públicas, com a finalidade de

reduzir as incertezas das decisões. As comissões, compostas por especialistas, informariam o

plenário, no qual prevalece o ponto de vista do legislador mediano. Nessa abordagem, não tem

o Speaker papel de destaque no processo decisório no contexto do Congresso norte americano.

É de se notar que, em geral, os modelos explicativos propostos para dar conta da

organização e funcionamento do Congresso dos Estados Unidos não atribuem ao Speaker papel

específico mais relevante, senão nas perspectivas mais partidárias, quando ele é visto como

representante do partido majoritário, ao lado dos demais líderes (Limongi, 1994, p. 29).

Numa análise preliminar, é possível destacar algumas aproximações e também apontar

alguns afastamentos entre o Speaker da Casa dos Representantes do Congresso norte americano

e o Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, à luz das teorias trazidas à discussão.

Como o Speaker, o Presidente da Câmara dos Deputados representa a instituição em

face dos demais poderes da República, detém poderes de condução dos trabalhos legislativos,

interferindo na definição da tramitação de proposições e na agenda do plenário, e representa, de

algum modo, se não o partido, a coalizão majoritária na Casa que o elegeu, a qual pode ser, em

tese, pró ou contra o Governo, em termos políticos.

Do ponto de vista da teoria distributivista, a Presidência da Câmara situa-se entre

aqueles cargos tocados por recompensas institucionais internas destinadas a “remunerar” seus

ocupantes pela tarefa de coordenação e condução dos trabalhos legislativos, em sacrifício de

parte de seus interesses individuais.



32

Quanto a seu papel institucional e partidário, se não há, no caso brasileiro, uma

comissão de regras com a qual ele tenha que compartilhar a definição da tramitação das

matérias e da agenda, os líderes dos maiores partidos e blocos parlamentares desempenham

papel importante nesse sentido, especialmente por meio das reuniões coordenadas pelo

Presidente.

Quer dizer, do ponto de vista normativo, os poderes de definição de tramitação e agenda

estão nas mãos do Presidente da Casa, mas, por um lado, o Regimento tem regras previamente

estabelecidas a serem observadas, ainda que sujeitas a interpretações, e, por outro, os líderes

têm instrumentos regimentais à sua disposição capazes de fazer face a isso, como os pedidos de

urgência e os requerimentos de retirada de pauta, além de exercerem controle sobre as

comissões por meio da livre designação e destituição de seus membros.

Não tendo existido até agora, após 1988, em nenhuma das legislaturas, um partido

majoritário cujo líder desempenhasse papel semelhante à contraparte norte americana, o

Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil tem assumido, de algum modo, essa função,

coordenando as reuniões dos líderes partidários na busca dos chamados acordos de

procedimento.

Considerando-se a abordagem da teoria informacional, pode-se inferir, a partir das

observações de Almeida e Santos (2005) sobre o papel dos relatores nas Comissões legislativas

brasileiras, que o Presidente da Câmara dos Deputados desempenha papel relevante, em

confronto com o Speaker, uma vez que, como já se observou, ele detém poderes de indicação

de relatores em instâncias importantes do processo legislativo, quando o trabalho de instrução

de matérias é transferido das Comissões para o Plenário.

Deve, todavia, ser notado que nosso modelo de organização político-institucional e

parlamentar não guarda um paralelismo absoluto com o norte americano, a despeito de terem

em comum o presidencialismo, o federalismo e o princípio da separação de poderes, havendo,

aqui, de outra parte, características que nos aproximam dos regimes de coalizões partidárias,

típicas do parlamentarismo europeu.

Em especial, há que se levar em conta o fato de o bipartidarismo norte-americano

permitir uma relação praticamente direta entre o Speaker e o partido majoritário, enquanto que

em contexto de pluripartidarismos e de regimes de coalizão esse vínculo deve ser matizado,

uma vez ser possível, nesses ambientes, que o Presidente do parlamento não pertença a um
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partido ou coalizão detentor da maioria das cadeiras, o que faz esperar arranjos institucionais

capazes de fazer frente a essa possibilidade.

Desse modo, é importante trazer à discussão sobre o papel do Presidente da Câmara dos

Deputados do Brasil no processo decisório legislativo, considerações sobre o funcionamento de

parlamentos que compartilham dessas características de pluripartidarismo e de formação de

coalizões, especialmente quanto ao papel desempenhado pelos respectivos Presidentes.

Um estudo comparativo acerca das atribuições e poderes de Presidentes de legislativos

em regimes parlamentaristas foi feito por Marcelo Jenny e Wolfgang C. Muller, considerando

dezoito países da Europa Ocidental e mais o parlamento Europeu (Jenny e Müller, 1995).

Especificamente, esses autores buscaram investigar se os Presidentes de parlamentos

atuam de forma neutra ou se a serviço de uma maioria partidária. Para isso, foram examinados

os poderes e atribuições previstos nos regimentos internos, bem como os respectivos graus de

partisanship3 (vinculação partidária).

Foram estudados Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia,

Islândia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça e

Reino Unido, além do Parlamento Europeu.

O estudo em tela parte da observação de que os postos de Presidente dos parlamentos

são bastante atraentes e procurados por políticos interessados em benefícios, dentro dos

parâmetros das teorias de escolha racional, mas significativamente menos estudados do que os

cargos do Executivo.

A análise levou em conta as normas internas dos parlamentos, sem considerar a atuação

efetiva dos seus Presidentes, salvo algumas observações nesse sentido em casos particulares, e

utilizou os dados obtidos junto a essas instituições por meio de respostas a um questionário

proposto.

Com a finalidade de alcançar o papel dos Presidentes nos processos decisórios dos

parlamentos, Jenny e Müller distinguiram duas dimensões: o grau de poder e o grau de

partisanship.

A primeira, por ser o poder um dos mais importantes conceitos na discussão sobre

posições políticas, e a segunda por ser da essência da prática política assumir lados, sendo

                                                          
3 Isto é, o grau de lealdade, de vinculação ao partido ou de dependência em relação a este. Uma vez que
“partidarismo”, em português, tem conotação um pouco diversa,  preferimos manter o termo na língua
original.
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poucos os postos políticos que não têm conotação partidária. Combinando essas duas

dimensões, os autores sugerem quatro tipos ideais de presidência parlamentar, para efeito de

análise, ainda que não necessariamente existentes no mundo real, em sua integralidade.

O primeiro desses tipos é o Presidente Neutro (neutral chairman).

Nesse caso, o Presidente é escolhido dentre os membros de carreira mais longa que

antes da eleição, não estava na linha de frente dos embates partidários. As regras de seleção

favorecem um amplo consenso, o que também é almejado pelos partidos políticos. Em geral,

sua escolha não é contestada e o eleito permanece no cargo até que resolva renunciar, ainda que

mude a configuração partidária no parlamento. Assim, o ocupante do cargo o exerce de forma

totalmente neutra. Em geral, as regras internas não permitem que ele vote ou que tome parte

nas atividades parlamentares, exceto aquelas relativas à presidência da instituição. Ele detém

pouco poder e apresenta fraca vinculação partidária. Um exemplo desse tipo seria o Speaker da

Casa dos Comuns no Reino Unido.

O segundo tipo, que polariza com o anterior, é o Party Asset4.  Nessa hipótese, o cargo

de Presidente é acima e antes de tudo um instrumento de política partidária.

Assim, a maioria escolhe a pessoa que melhor utilizará os poderes da presidência para

atingir os objetivos políticos. A eleição tende a se dar por uma regra de maioria simples,

permanecendo o escolhido sujeito ao controle do partido, sem garantias de permanência ou de

reeleição. Uma vez na função, o escolhido exercerá seus poderes presidenciais em benefício da

maioria, à qual deve sempre prestar contas.

Trata-se, pois, de um modelo em que o Presidente do parlamento concentra muitos

poderes, mas deve exercê-los no interesse de seu partido ou coalizão.

O exemplo empírico oferecido para esse tipo foi o cargo de Speaker da Casa dos

Representantes dos Estados Unidos no começo do século XX, especialmente nas gestões de

Cannon e de Smith, quando a grande concentração de poderes lhes permitia o controle

completo dos trabalhos legislativos em prol do partido majoritário.

Dois tipos intermediários são propostos pelos autores: o Speaker of the House (Porta

Voz da Casa) e o Minor Party Position (Posição Partidária Secundária).

                                                          
4 O termo asset (recurso, patrimônio) usado em relação a um indivíduo não tem uma tradução exata em
português.
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O Speaker of the House exerce poderes semelhantes aos do Party Asset, mas não o faz

de modo partidário. Ele representa o Parlamento como instituição diante do público e do

Executivo. A lógica de sua constituição tem a ver com a idéia de um parlamento forte e de um

regime de separação de poderes inspirado em Montesquieu.

Finalmente, o Minor Party Position representa o caso em que o cargo de Presidente é

almejado como uma posição partidária, mas oferece menos poderes a seu ocupante, fazendo

com que os principais líderes dos partidos não o busquem com afinco.

A dimensão do poder

Considerando a dimensão do poder no cargo de presidente, Jenny e Muller examinam

as prerrogativas conferidas aos ocupantes de presidência dos vários parlamentos estudados  e

também as imunidades institucionais que estes dispõem em relação aos respectivos

parlamentos, ou seja, seu grau de accountability.

Com respeito aos poderes institucionais reconhecidos aos presidentes vis-à-vis os

parlamentos, os autores consideraram os seguintes, encontráveis nas diferentes legislações

internas.

1. Poder de agenda.

Se o Presidente tem poder para fixar a agenda das sessões do plenário ele terá

importante participação no processo decisório interno. É comum que essa atribuição seja

compartilhada com líderes partidários ou sujeita a decisão de maioria.

2. Distribuição de projetos às comissões.

Esse poder está relacionado com a influência que o Presidente pode ter na tramitação

dos projetos apresentados. Esse poder está normalmente condicionado à observância de normas

internas.

3. Escolha dos procedimentos de votação.

Nos casos em que o método de votação não está preestabelecido pelas normas internas é

importante saber se o Presidente da Casa detém o poder de determinar a seqüência e os

procedimentos de votação ou, ainda, havendo normas, se essas são flexíveis ou sujeitas a

interpretação de quem conduz o processo de deliberação.
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4. Direito de voto.

Importa aqui saber se o Presidente tem ou não direito a voto nas deliberações ou se vota

apenas nos casos de empate.

5. Participação na formação do governo.

Em apenas um dos casos estudados o presidente do parlamento tinha poder para indicar

integrante do Governo.

6. Poderes disciplinares.

Trata-se de saber se, na condução dos trabalhos em plenário, o Presidente possui

poderes para controlar o tempo de fala dos deputados e para punir o uso de linguagem indevida.

7. Adiamento das deliberações.

Esse poder está freqüentemente ligado ao aspecto disciplinar de condução dos

trabalhos, permitindo ao Presidente, em caso de desordem, suspender ou encerrar a sessão.

8. Convocação de sessões plenárias.

Embora, em geral, se reconheça que cabe ao Presidente convocar as sessões, em alguns

casos há regras que condicionam o exercício dessa prerrogativa.

9. Poderes administrativos.

Na maioria dos parlamentos pesquisados, o Presidente não tem papel pessoal na

administração, senão como membro de um órgão colegiado disso encarregado.

Em seguida, com base nesses poderes descritos, os autores atribuem valores de zero a 2

para treze atribuições a eles inerentes, conferindo valor zero ao Presidente de parlamento que

não tem a prerrogativa considerada, dois, se ele a tem de modo evidente, e um nos casos em

que ele a exerce com limitações ou raramente a utiliza na prática.

Na tabela resultante da avaliação, destacam-se, com maior pontuação, a Grécia (18);

Áustria e Dinamarca (12); Bélgica, Islândia e Itália (11); Noruega (10). Com menor escore

aparece a Alemanha (6), seguida de Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido e União Européia (7).

Uma tentativa de aplicação desses critérios ao Presidente da Câmara dos Deputados

poderia ter a seguinte configuração, em termos de pontos atribuídos a cada poder, conforme as

regras regimentais vigentes na Casa:
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Poderes regimentais do Presidente     Pontuação

- Convocação de sessão plenária: 2

- Interrupção do orador: 2

- Adiamento dos debates: 1

- Definição da pauta do plenário: 1

- Encaminhamento de projetos às comissões: 1

- Troca de projetos entre comissões: 1

- Interromper trabalho de comissão sobre um projeto: 1

- Determinar a seqüência de votação: 1

- Determinar o procedimento de votação: 0

- Votar nas deliberações: 0

- Voto de desempate: 2

- Decidir questões de administração parlamentar: 1

- Indicar componente do governo: 0

Consoante as disposições do Regimento Interno da Câmara dos Deputados – RICD,

convocar as sessões, controlar o tempo dos oradores e votar nos casos de desempate são

atribuições que o Presidente da  Câmara exerce plenamente.

Por outro lado, ele não tem poderes para estabelecer o procedimento de votação, não

pode votar enquanto preside a sessão e não indica membros do governo. As demais

prerrogativas ele as exerce condicionado por normas de procedimento legislativo ou pela

participação de outros atores.5

Por essa análise, ele alcançaria 13 pontos, situando-se na parte superior da distribuição

encontrada no estudo de Jenny e Müller, vale dizer, com expressivo grau de poder.

                                                          
5 Os poderes e atribuições regimentais do Presidente da Câmara dos Deputados são descritos no Capítulo
seguinte.
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O aspecto da accountability, considerado pelos autores como a dimensão passiva do

poder, uma vez que representa o grau de constrangimento ao seu exercício independente, pela

presença de mecanismos de controle e de prestação de contas, é analisado a partir da

consideração da extensão dos mandatos, da sua removibilidade e do tempo de exercício efetivo

pelos seus titulares.

Quanto mais longo o tempo de mandato menor a accountability do Presidente. Em 12

dos 19 parlamentos considerados no estudo, o presidente é eleito para todo o período de

mandato parlamentar, enquanto nos demais para apenas parte do período. A idéia é que os

mandatos presidenciais menores reforçam a idéia de igualdade entre os membros da Casa.

De outra parte, se o Presidente não pode ser removido do seu cargo, então sua

accountability será baixa. Quanto a esse aspecto, a maioria dos parlamentos em causa não tem

uma regra formal que preveja essa possibilidade.

Finalmente, quanto mais tempo um presidente consegue ficar no cargo menor sua

accountability.

A partir desses elementos, Jenny e Muller sugerem um índice de accountability,

atribuindo pontos numa escala de zero a 2 para os diversos parlamentos em cada um dos três

aspectos considerados, do seguinte modo: quanto à duração do mandato de presidente,

pontuação zero quando coincide com todo o período da legislatura; idem quando não há regra

que permita sua remoção; e pontos proporcionais ao tempo de permanência no cargo,

atribuindo-se zero para a Itália, que exibiu maior média no período considerado no estudo.

Assim, no ponto mais baixo da escala figura a Itália, com índice zero, e no mais alto

estão Dinamarca, Islândia, Irlanda, Noruega e Suíça, todas com 3,3.

Numa aplicação desses critérios ao Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil,

teríamos pontuação 1 no quesito duração do mandato, que corresponde à metade da legislatura;

zero, por não haver regra de remoção do presidente; e 1,5, considerando-se a média do tempo

de exercício do cargo pelos presidentes eleitos entre 1991 e 2007 (Tabela 1), o que leva a um

índice de accountability de 2,5, numa posição um pouco acima da média encontrada pelos

autores.
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A dimensão partidária

A segunda dimensão considerada por Jenny e Muller para configurar o perfil

institucional do cargo de Presidente de parlamento foi sua partisanship, isto é, o grau de

vinculação e de dependência de seu ocupante com o respectivo partido político, pois que daí se

poderia presumir uma atuação mais neutra, como um representante da instituição politicamente

isento, ou mais partidária, como um agente em busca de consecução dos objetivos e políticas

públicas almejados pela respectiva agremiação.

A presunção dos autores quanto a esse aspecto é a de que quanto mais difícil for o

acesso ao cargo mais neutro o Presidente de parlamento tenderá a ser, uma vez que a exigência

de uma maioria qualificada para sua eleição implicaria uma aceitação mais ampla do que os

limites de uma simples maioria governante. No mesmo sentido, o escrutínio secreto favoreceria

a neutralidade, em comparação com o voto aberto.

Novamente, três fatores são considerados na composição de um índice. Primeiro, o

quorum necessário para eleição em primeiro turno, pelas razões expostas.

Segundo, o posicionamento do Presidente no espectro partidário, isto é, se ele pertence

ao maior partido ou a um partido integrante da coalizão de Governo. Caso positivo, terá maior

grau de vinculação partidária.

Terceiro, sua carreira política, pois, caso a escolha para Presidente recaia sobre um

parlamentar influente no seu partido, maiores compromissos ele presumivelmente terá com a

legenda.

Assim, considerando-se os resultados de eleições para Presidentes dos diversos

parlamentos em termos de percentuais dos votos obtidos pelos vencedores em relação aos votos

válidos, foi conferido o mínimo de 1 ponto para os países com resultados eleitorais médios

entre 95 e 100% e 1 ponto adicional para cada 5% a menos no rateio dos votos válidos.

Países nos quais o cargo de Presidente do parlamento é com freqüência ocupado por

membro de partido governista ganharam mais 1 ponto. Quando o maior partido tende a ocupar

a presidência independentemente da sua posição no Governo, 1 ponto é subtraído. De 1 a 2

pontos adicionais foram conferidos nos casos em que se verifica a tendência de escolher o

presidente dentre líderes partidários influentes.
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Na parte inferior da distribuição obtida figura a Dinamarca com índice zero e no topo a

Grécia com 9, precedida de França e Portugal com 8.

Considerando-se os dados da Tabela 1, a Câmara dos Deputados do Brasil obteria 3

pontos no primeiro quesito, com uma média de 78,7% dos votos válidos obtidos em primeiro

turno pelos Presidentes eleitos entre 1991 e 2007, e 1 ponto adicional em cada um dos dois

outros aspectos, uma vez que os Presidentes, nesse período, pertenceram, quase todos, a

partidos da coalizão governista e, em sua maioria, eram líderes importantes dos respectivos

partidos.
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Tabela 1 – Resultados  de eleições para o cargo de Presidente da Câmara dos

Deputados de 1991 a 2007, por biênio de mandato – candidatos, votos obtidos por turnos e

votos válidos.

BIÊNIO CANDIDATOS VOTOS 1º TURNO/VOTOS
VÁLIDOS

VOTOS 2º TURNO/VOTOS
VÁLIDOS

1991 a 1993 IBSEN PINHEIRO (PMDB ) 434/450

1993 a 1995 INOCÊNCIO OLIVEIRA
(PFL)

ODACIR KLEIN (PMDB)*

311/493

177/493

1995 a 1997 LUIS EDUARDO (PFL)

JOSÉ GENOÍNO (PT)*

384/501

85/501

1997 a 1999 MICHEL TEMER (PMDB)

WILSON CAMPPOS
(PSDB)*

PRISCO VIANA (PPB)*

257/501

119/501

111/501

1999 a 2001 MICHEL TEMER (PMDB) 422/488

                        2001 a 2003 AÉCIO NEVES (PSBD)

INOCÊNCIO OLIVEIRA
(PFL)*

ALOÍZIO MERCADANTE
(PT)*

VALDEMAR COSTA NETO
(PL)*

NELSON MARQUEZELLI
(PTB)*

283/507

117/507

81/507

21/507

3/507

2003 a 2005 JOÃO PAULO(PT) (PT) 434/484

2005 a 2007** SEVERINO CAVALCANTI
(PP)*

LUIZ EDUARDO
GREENHALGH (PT)

VIRGÍLIO GUIMARÃES
(PT)*

JOSÉ CARLOS ALELUIA
(PFL)*

JAIR BOLSONARO (PFL)*

124/506

207/506

117/506

53/506

2/506

300/496

195/496

2005 a 2007*** ALDO  REBELO (PCdoB)

JOSÉ THOMAZ NONÔ
(PFL)*

CIRO NOGUEIRA (PP)*
LUIZ ANTONIO FLEURY

(PTB)*
ALCEU COLLARES (PDT)

182/504

182/504

76/504
41/504

18/504

258/507

243/507

*Candidatura avulsa.
** Presidência ficou vaga a partir de 22/09/05, em razão da renúncia do titular ao mandato parlamentar.

*** Eleição para o período remanescente do biênio (28/09/2005 a 31/01/2007).
Fonte: Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados
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Sumariando os dados encontrados para as duas dimensões, Jenny e Müller distribuem

os países estudados num plano em que figuram no eixo horizontal o índice de partisanship e no

vertical o índice de poder.

O Brasil estaria, nessa configuração, posicionado, em termos de poder, acima da

maioria dos países considerados, superado apenas pela Grécia, Áustria e Itália, e, quanto ao

índice de partisanship, no meio da distribuição encontrada. Por essa análise, o Presidente da

Câmara dos Deputados estaria caracterizado como um presidente forte, detentor de importantes

poderes institucionais, com um grau médio de accountability, e relativamente independente de

seu partido político.

No entanto, como salientam os autores do estudo, essa é uma abordagem descritiva, que

pode não ser confirmada pelo comportamento dos Presidentes. Por exemplo, para eles, há uma

expectativa, na maioria dos parlamentos estudados, de que o Presidente aja de forma mais

neutra do que partidária. Assim como pode ocorrer que ele não utilize efetivamente seus

poderes de forma monocrática, mas prefira compartilhar decisões com os Líderes ou com

outros órgãos da Casa.

Desse modo, ainda que aspectos metodológicos devam ser considerados criticamente e

mesmo se levando em conta diferenças institucionais que separam o parlamento brasileiro de

seus congêneres europeus, importantes instrumentos de análise podem ser obtidos desse estudo

para uma compreensão do perfil institucional do cargo de Presidente da Câmara dos Deputados

do Brasil e, consequentemente, de seu papel no processo decisório legislativo, a exemplo da

caracterização de seus poderes, da perquirição de seu grau de accountability e de seu nível de

dependência partidária.

Aplicando-se alguns desses instrumentos analíticos ao parlamento brasileiro, o capítulo

seguinte traça os contornos institucionais do cargo de Presidente da Câmara dos Deputados,

descrevendo mais detalhadamente seus poderes e atribuições, com seus eventuais limites e

constrangimentos, com a finalidade de compreender a natureza e a extensão de sua atuação no

processo decisório legislativo, bem como o seu grau de partisanship.
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Capítulo 3 – Perfil Institucional do Cargo de Presidente da Câmara dos

Deputados

Posição e atribuições constitucionais

A Constituição brasileira vigente não confere ao Presidente da Câmara dos Deputados

nenhumar prerrogativa especial nem privilégio na sua condição de legislador, prevalecendo,

quanto a esse aspecto, um princípio de igualdade entre os membros do parlamento: todos têm o

mesmo poder de iniciativa legislativa, as mesmas atribuições e imunidades, estando sujeitos ao

mesmo regime disciplinar.

De outra parte, desempenha o Presidente da Câmara funções constitucionais de

importância política e institucional. Ele é o segundo na linha de substituição do Presidente da

República, embora não o suceda na hipótese de vacância. Também integra, como membro nato,

o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, órgãos de assessoramento político

da Presidência da República e de consulta obrigatória em alguns casos de relevante interesse

nacional. Juntamente com o Presidente do Senado Federal, pode propor a convocação

extraordinária do Congresso Nacional, o que depende, no entanto, de aprovação da maioria de

cada Casa.

Conquanto relevantes, essas atribuições previstas na Constituição não são

freqüentemente exercidas, dado seu caráter esporádico e excepcional.

Não é, portanto, do ponto de vista normativo constitucional que se destaca o cargo de

Presidente da Câmara dos Deputados. A configuração de seus poderes e atribuições especiais

está estabelecida pelas normas internas da Casa, como se verá mais adiante, sendo muito mais

resultante da forma peculiar como os integrantes do legislativo organizaram seus trabalhos e

seus processos internos de decisão do que do ordenamento jurídico estatal.

Seu espectro de poderes e atribuições tem, assim, relação estreita com a forma peculiar

de institucionalização do parlamento brasileiro e com a conjugação de forças políticas que o

controlam.

Se o Presidente da Câmara tem atribuições e poderes, esses lhe foram conferidos pelos

próprios pares, na elaboração do Regimento Interno e nas práticas consagradas na Casa, e são

por eles sustentados, visto que essas regras e práticas não são contestadas nem alteradas.
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Elegibilidade, accountability e partisanship

É a Constituição Federal que estabelece que as Mesas das Casas do Congresso Nacional

sejam eleitas para mandato de dois anos, vedando a recondução de seus integrantes no período

imediatamente subseqüente.6 Não está prevista na Lei Maior nenhuma hipótese de afastamento

nem de perda de lugar de membro da Mesa.

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados, contudo, tem duas disposições nesse

sentido. Uma, a que prevê a perda do lugar do membro da Mesa que faltar a cinco reuniões

ordinárias consecutivas do Colegiado. A outra, introduzida em 2005, estabelece que o

Deputado que se desvincular de sua bancada partidária perde o direito aos cargos que ocupar

em razão dela, mesmo os decorrentes de eleição interna. Ambas as hipóteses, portanto, derivam

de ações do ocupante do cargo, e não do alvedrio de outrem, e nem mesmo de uma decisão da

maioria. Sob esse aspecto, tem o Presidente da Casa estabilidade no cargo durante o período de

seu mandato na Mesa, o que diminuiria sua accountability.7

A vedação constitucional de recondução ao mandato na Mesa para o período

imediatamente subseqüente foi amenizada pelo Regimento Interno da Câmara, que não

considera a restrição aplicável aos mandatos que terminam junto com a legislatura em relação

aos eleitos para o período seguinte, o que possibilita a permanência de um membro da Mesa

por quatro anos consecutivos, desde que em mandatos parlamentares diferentes.8

Nesse quadro normativo, Michel Temer (PMDB-SP) foi reeleito, em 1999, para um

segundo biênio na Presidência da Câmara dos Deputados, enquanto Aldo Rebelo (PCdoB-SP)

não teve o mesmo êxito em 2007 (ver nota 3).

Com relação às regras para escolha dos membros da Mesa da Câmara dos Deputados, o

Regimento Interno estabelece um procedimento relativamente complexo que visa garantir a

representação proporcional dos partidos e blocos na composição desse colegiado e o controle

dos líderes partidários sobre o processo eleitoral.

                                                          
6 Constituição Federal, art. 57, §4º.
7 RICD, arts. 14, §4º, e 232.
8 RICD, art. 5º, §1º.
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Num primeiro passo, é feita uma divisão proporcional dos cargos da Mesa pelos

partidos e blocos com representação na Casa, considerando-se os quantitativos das respectivas

bancadas verificados no resultado final das eleições e não levando em conta posteriores

mudanças de filiação. Essa parte final da regra foi introduzida em 2005, com vistas a promover

a fidelidade partidária.

Em seguida, procede-se à escolha dos cargos pelos partidos e blocos com direito a

representação na Mesa. Essa pode se dar mediante acordo entre as bancadas, representadas por

seus Líderes ou, não havendo consenso, por opção exercida por eles na seqüência determinada

pelo número de cadeiras ocupadas na Câmara por cada agremiação.9

Desse modo, estaria garantido ao partido ou bloco de maior representação na Casa o

direito de ocupar a Presidência, uma vez que, pela regra escrita no Regimento, os Deputados só

podem concorrer aos cargos que tocarem às respectivas bancadas, quer como candidatos

indicados pelos Líderes, quer como concorrentes avulsos.

No entanto, como já foi referido, uma praxe iniciada em 1993, resultante de

entendimentos divergentes acerca da data de aferição dos quantitativos das bancadas para efeito

da divisão proporcional dos lugares na Mesa, tem permitido a disputa livre pelo cargo de

Presidente da Câmara dos Deputados, admitindo que bancadas minoritárias ou candidatos

individuais contestem o direito da maior representação à presidência.

Desde então, apenas a reeleição de Michel Temer (PMDB-SP), em 1999, e a eleição de

João Paulo Cunha (PT-SP), em 2003, não registraram candidatos que se opusessem à indicação

dos líderes dos maiores partidos (ver dados da Tabela 1).

O processo eleitoral interno da Câmara dos Deputados prevê escrutínio secreto e eleição

em primeiro turno dos candidatos a cada cargo que obtiverem maioria absoluta dos votos

válidos. Não se verificando essa condição para qualquer das vagas, realiza-se segunda votação

com disputa entre os dois mais votados na primeira, dando-se, então, a escolha por maioria

simples.

                                                          
9 RICD, arts. 7º e 8º.
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De 1991 a 2003 todas as eleições para Presidente da Câmara dos Deputados foram

decididas em primeiro turno. A partir do pleito de 2005, no entanto, foram realizados segundos

turnos em todas as ocasiões. 10

Segundo os critérios adotados por Jenny e Muller (1995) para aferir a accountability

dos presidentes de parlamentos, o Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil teria um grau

médio, em comparação aos demais países estudados, quanto ao primeiro aspecto considerado,

isto é, a extensão do mandato no cargo em relação ao período total da legislatura, uma vez que

ele permanece na presidência por período correspondente a pelo menos metade do total do

mandato parlamentar, com a possibilidade de recondução se reeleito para o congresso seguinte.

Em relação ao segundo aspecto, a ausência de uma regra que permita a remoção do

cargo antes do final do mandato indica uma baixa accountability. No caso da Câmara dos

Deputados, no entanto, duas ponderações devem ser feitas. Uma, o caso de o Presidente vir a

perder seu mandato parlamentar em razão de atos atentatórios do decoro parlamentar,

eventualmente relacionados com o próprio exercício do cargo. Outra, a fidelidade partidária,

condição necessária à permanência na Mesa.

De outra parte, as regras que restringem as possibilidades de reeleição tornam menos

relevante, no caso do Presidente da Câmara dos Deputados, a questão do tempo de exercício no

cargo, já que esse não pode se prolongar para além dos limites legais.

Assim, parece razoável situar, como se sugeriu, um posicionamento médio para o

Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil quanto a essa dimensão passiva do poder, de

acordo com os critérios adotados no mencionado estudo de Jenny e Muller. Além disso, como

se verá adiante, as normas regimentais vigentes não permitem ao Plenário nem a nenhum outro

órgão interno da Casa um controle efetivo sobre as decisões do Presidente relativas ao processo

decisório legislativo.

Com respeito ao grau de vinculação do Presidente da Câmara com o respectivo partido

ou bloco, ou de dependência em relação a ele, a regra de eleição por maioria absoluta de votos

em primeiro escrutínio aponta, segundo Jenny e Muller, para uma presidência neutra.

                                                          
10 Além dos dados da Tabela 1, o Deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) foi eleito, 2007, no segundo
escrutínio, com 261 votos, contra 243 obtidos pelo Deputado Aldo Rebelo PCdoB-SP), que postulava a
reeleição. No entanto, em 2009, o Deputado Michel Temer foi eleito Presidente, em primeiro turno, com
304 votos, concorrendo contra dois candidatos avulsos  (Fonte: Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos
Deputados).
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No entanto, considerando-se os resultados das votações obtidas, critério usado pelos

autores na composição do índice de partisanship, constata-se que, especialmente a partir de

2005, os Presidentes eleitos obtiveram um menor número de votos em primeiro escrutínio,

vencendo apenas no segundo turno, por maioria simples, o que sugere um maior peso dos

partidos e blocos na definição dos pleitos (ver dados da Tabela 1).

Ademais, as regras regimentais referentes a escolha dos cargos da Mesa colocam nas

mãos dos Líderes partidários razoável gama de poderes de negociação e de condução do

processo eletivo, ao ponto de em apenas um caso, nas onze eleições realizadas desde 1991, o

candidato vencedor não ser oriundo das maiores bancadas, embora tivesse expressão política

dentro de seu partido. E, mesmo nesse caso, o Presidente eleito não chegou a completar seu

mandato.

Uma vez eleito, contudo, o Presidente da Câmara não depende, em termos formais e

legais, de seu partido para exercer os poderes do mandato interno.

Assim, sua colocação em posição mediana na distribuição dos países estudados por

Jenny e Muller no quesito partisanship, como sugerido inicialmente, está em consonância com

uma análise mais detida das normas de funcionamento da Casa e dos dados relativos à escolha

de seus Presidentes.
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Poderes e atribuições regimentais do Presidente da Câmara dos Deputados

O Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil detém, em comparação com os

Presidentes dos parlamentos estudados por Jenny e Muller, um cabedal significativo de poderes

de condução dos trabalhos legislativos e de intervenção nos processos decisórios internos.

Uma análise desses poderes e prerrogativas contribuirá para uma melhor compreensão

do peso político do cargo em estudo, do modo como as deliberações são tomadas no âmbito da

Câmara dos Deputados, dos procedimentos a que as proposições legislativas estão sujeitas

durante sua tramitação e da participação dos demais agentes com poder de decisão dentro do

parlamento.

A apresentação que se segue tem como referência teórica a classificação dos poderes e

atribuições dos Presidentes de parlamentos utilizada no estudo de Jenny e Muller e como fonte

primária de informação o Regimento Interno da Câmara dos Deputados – RICD, edição de

2006.

- Poderes relativos à tramitação das matérias legislativas

O Presidente da Câmara dos Deputados detém uma série de prerrogativas e poderes

referentes ao recebimento e tramitação de matérias legislativas. A ele cabe, nos termos do

Regimento Interno, proceder a análise das proposições apresentadas à Casa para efeito de seu

acolhimento, distribuição às Comissões e definição dos respectivos regimes de apreciação.11

Também exerce o Presidente atribuições relativas ao funcionamento das Comissões e

cabe-lhe a condução dos trabalhos do Plenário, tendo ele, assim, atuação durante toda a

tramitação das matérias legislativas.

Embora haja parâmetros normativos para cada uma dessas decisões, verifica-se um grau

razoável de discricionariedade, que permite gerenciar, em alguma medida, o trâmite das

matérias sujeitas à decisão da Câmara, estabelecendo prioridades de agendas e coordenando os

trabalhos entre Plenário e Comissões.

Alguns desses procedimentos são apontados e detalhados a seguir.

                                                          
11 O Regimento Interno da Câmara considera “proposição” toda matéria sujeita ao exame da Casa. São
espécies de proposições as propostas de emenda à Constituição, os projetos de lei, de decreto legislativo e
de resolução, as emendas, os recursos e os requerimentos, entre outros.
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A Câmara dos Deputados não tem um órgão semelhante a uma comissão de normas ou

de acolhimento das proposições. Na edição original do atual Regimento Interno, aprovado pela

Resolução 17, de 1989, esse papel era em parte cominado à Comissão de Constituição e

Justiça, que tinha a incumbência de emitir um parecer de admissibilidade das matérias, quanto

a sua conformidade constitucional, antes do encaminhamento às demais Comissões. Tal regra

foi, no entanto, alterada em 1991, passando o exame de constitucionalidade a ser feito pela

Comissão de Justiça apenas depois da tramitação pelos colegiados competentes quanto ao

mérito. Deixou, portanto, de ser, propriamente, um juízo de admissão à tramitação.

Remanesce, no entanto, desde a promulgação do Regimento, a prerrogativa conferida

ao Presidente da Câmara de negar tramitação aos projetos que considerar não estarem

devidamente formalizados, ou que forem, a seu juízo, evidentemente inconstitucionais,

injurídicos ou anti-regimentais. Ou seja, tem ele poderes para fazer uma certa triagem das

matérias legislativas apresentadas à Casa,  pelo menos quanto a aspectos de forma e de

legalidade.12

Dados levantados e analisados por Sandra Ferreira mostram que, desde 1988 até 2007,

pelo menos 570 projetos e 64 propostas de Emendas à Constituição foram recusados pelo

Presidente da Câmara, a grande maioria por terem sido considerados evidentemente

inconstitucionais. Entre esses, os casos mais freqüentemente observados foram de projetos de

autoria de Deputados apresentados sobre matérias de iniciativa legislativa privativa do

Presidente da República (Ferreira, 2007).

Segundo a autora, trata-se de um incipiente mecanismo de controle prévio de

constitucionalidade, de caráter não jurisdicional, executado por um órgão político.

Recentemente, em novembro de 2008, o Presidente do Senado Federal, com base em

prerrogativa regimental análoga, anunciou a devolução ao Presidente da República da Medida

Provisória 446, de 2008, por entender que esta não atendia aos requisitos constitucionais de

urgência e relevância. Tal decisão não chegou a produzir efeitos jurídicos por ter sido objeto de

um recurso ao Plenário daquela Casa, recurso esse que não chegou a ser apreciado em função

da rejeição definitiva da Medida Provisória, pela Câmara dos Deputados, em 10 de fevereiro de

2009.

                                                          
12 RICD, art. 137, §1º.
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De todo modo, a utilização pelo Presidente do Senado Federal do poder de devolução

de matéria inconstitucional em relação a uma iniciativa do Poder Executivo, mormente em se

tratando de uma Medida Provisória, dá uma medida do alcance que essa atribuição dos

Presidentes do parlamento pode vir a ter.

Tendo sido uma proposição considerada apta à tramitação pelo Presidente da Câmara

do ponto de vista constitucional e regimental, compete-lhe  indicar as Comissões que deverão

sobre ela se pronunciar bem como a ordem em que deverão os respectivos pareceres ser

emitidos.13 Essa seqüência na apreciação tem importância, uma vez que, em Plenário, terá

preferência sobre os demais o parecer da última comissão de mérito, caso esta conclua pela

apresentação de substitutivo.14

Observe-se que os conteúdos temáticos que compõem as áreas de competência das

Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados não são estanques, permitindo diferentes

arranjos na indicação dos colegiados.15

Por exemplo, uma matéria que trate de agricultura, além de ser encaminhada à

Comissão de Agricultura e Política Rural, pode ou não ser remetida à Comissão de

Desenvolvimento Econômico ou à Comissão de Meio Ambiente. Ou, ainda, um projeto sobre

relações de emprego, distribuído à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público,

pode ser requerido pela Comissão de Desenvolvimento Econômico.

Também é do Presidente a decisão sobre a criação de Comissões Especiais, quer para

matérias que ele entenda estarem inseridas no campo temático de mais de três Comissões

Permanentes, quer para a apreciação de propostas de emenda à Constituição.

Novamente aqui, a interconexão das áreas de competência das Comissões Permanentes

e a abrangência dos conteúdos dos projetos permitem diferentes critérios e interpretações

quanto à criação da Comissão Especial. Note-se que, quando esta é criada, ela substitui todas as

demais, tanto as de mérito quanto as de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça,

proferindo um único parecer.

                                                          
13 RICD, art. 139.
14 Denominam-se “substitutivos” emendas globais apresentadas por Comissão que propõem um novo texto
integral para a proposição em exame.
15 RICD, art. 32.
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Ademais, tratando-se a Comissão Especial de um colegiado ad hoc, os Líderes fazem as

indicações para sua composição já considerando o teor do projeto a ser examinado, tendo, com

isso, em tese, maior controle sobre sua atividade do que teriam se o trâmite se desse

regularmente pelas Comissões Permanentes, inclusive com a indicação de Presidentes e

Relatores escolhidos para aquela matéria específica.

Os conflitos de competência entre Comissões também são dirimidos pelo Presidente,

cabendo-lhe incluir ou excluir Comissões no despacho de distribuição, observado o limite de

três para exame do mérito da proposição. Ultrapassado esse número, é indicada a criação de

Comissão Especial para a matéria.16

Mesmo nos casos em que um projeto é levado ao exame do Plenário sem pareceres das

Comissões, como ocorre com freqüência nas urgências, a distribuição às Comissões

determinada pelo Presidente da Câmara é mantida, cabendo, nesses casos, a ele indicar os

Relatores que irão proferir pareceres de Plenário em substituição a cada Comissão. 17

Um outro aspecto relevante na organização dos trabalhos das Casas do Congresso

Nacional decorre do fato de a Constituição Federal de 1988 ter instituído no processo

legislativo brasileiro o chamado poder conclusivo ou terminativo ou competência legislativa

plena das Comissões parlamentares, seguindo o modelo das Constituições italiana e espanhola.

Tal instituto representa a possibilidade de uma proposição, nos casos definidos nos

regimentos internos da Câmara e do Senado, ser apreciada em caráter final pelas Comissões,

sem deliberação do Plenário respectivo, salvo solicitação nesse sentido de um décimo de seus

membros.

De acordo com o Regimento Interno da Câmara, é da competência do Presidente, ao

distribuir os projetos às Comissões, interpretar os critérios nele previstos e definir se as

matérias estarão sujeitas ao poder conclusivo dessas ou se deverão ser apreciados em Plenário,

decisão que tem como conseqüência diferentes prazos e procedimentos regimentais.18

                                                          
16 RICD, art. 141.
17 RICD, art. 157, §2º.
18 RICD, art. 24, II.
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Alguns desses parâmetros normativos são objetivos, como o caso das proposições cuja

aprovação dependa da maioria qualificada, que só pode ser aferida em Plenário. 19

Outros, no entanto, estão sujeitos a interpretação, a exemplo da regra que estabelece que

os projetos que tratem de “direitos individuais” não podem ser apreciados conclusivamente

pelas Comissões.

Ainda quanto à distribuição das proposições para apreciação, também pode o Presidente

da Câmara, com base no Regimento, determinar que projetos tramitem conjuntamente,

ordenando sua apensação uns aos outros, caso considere haver conexão ou correlação entre as

matérias de que tratam.20

Aqui, a imprecisão das normas regimentais e a diversidade de conteúdo das matérias

legislativas permitem decisões bastante discricionárias, admitindo o agrupamento de

proposições por temas ou subtemas, sua concentração em determinada Comissão ou ainda que

um projeto recém recebido alcance, na tramitação, outros mais antigos, economizando etapas.

Como exemplo, um projeto recebido do Executivo ou do Senado pode ser apensado a

outro em tramitação que contenha matéria conexa ou correlata, que já esteja pronto para ser

incluído em Ordem do Dia, prescindindo dos pareceres das Comissões.

As decisões do Presidente da Câmara quanto a devolução de projetos que considere

impróprios para tramitação, que inclua ou exclua Comissão da distribuição ou que determine

ou negue a apensação de projetos para tramitação conjunta podem ser objetos de recursos ao

Plenário da Câmara.

No entanto, tais recursos têm uma baixíssima taxa de incidência ou êxito. Na 52ª

Legislatura (2002-2007), por exemplo, nenhum recurso nesse sentido foi apreciado pelo

Plenário, segundo dados do Sistema de Informação Legislativa da Câmara dos Deputados. Vale

dizer, prevaleceu sempre o critério ou a decisão do Presidente.

                                                          
19 As proposições legislativas em geral são aprovadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos
membros da Casa. São exemplos de matérias sujeitas a maiorias qualificadas as propostas de emenda à
Constituição, que dependem do voto de 3/5, e os projetos de lei complementar, que precisam da aprovação
da maioria absoluta dos membros da Câmara.

20 RICD, art. 139, I.
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 - Poderes relativos às comissões legislativas

O Presidente da Câmara dos Deputados detém alguns poderes de controle das

atividades das Comissões Permanentes e Temporárias.

Cabe-lhe, inicialmente, cuidar para que se restrinjam, em seus pareceres, a matérias de

suas respectivas competências, podendo ele mandar excluir dos autos de tramitação

manifestações que entenda extrapolarem esses limites, inclusive emendas ou substitutivos

apresentados pelas Comissões.21

Além disso, quando uma Comissão deixa de cumprir os prazos regimentais, pode o

Presidente da Casa determinar o seguimento da matéria para a próxima, ou para o Plenário,

conforme o caso, perdendo ela, nessa hipótese, a possibilidade de se manifestar sobre a

matéria.22 Finalmente, é competência do Presidente da Casa designar relatores em Plenário

para substituírem as Comissões sempre que proposições forem incluídas na pauta sem

pareceres, o que ocorre nas tramitações em regime de urgência e nos casos em que as

Comissões perdem a oportunidade de manifestação por não cumprirem os prazos regimentais.

Ressalte-se a grande incidência de matérias incluídas em Ordem do Dia na Câmara sob

o regime de urgência, mormente em função das Medidas Provisórias que têm, via de regra, seus

relatores indicados em Plenário pelo Presidente da Câmara dos Deputados.

Segundo registros da Secretaria-Geral da Mesa, até 2008, com mais de 450 Medidas

Provisórias editadas, em menos de dez ocasiões os relatores não foram indicados pelo

Presidente da Câmara.

Os relatores têm, nesses casos, grande influência sobre a deliberação das proposições,

uma vez que concentram tanto as atribuições relativas à apreciação de mérito, como oferecer

emendas e substitutivos, quanto os poderes de admissibilidade constitucional e orçamentária,

podendo, por exemplo, recusar textos que considerem inconstitucionais ou inadequados do

ponto de vista financeiro. Além disso, cumprem os relatores papéis de coordenação e

negociação políticas e uma função informacional, como  destacado por Almeida e Santos

(2005).

                                                          
21 RICD, art. 55, parágrafo único.
22 RICD, art. 52 § 6º.
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Desse modo, em matérias de importância para o Governo, é crucial deter o poder de

indicar os relatores, destacando-se, sob esse aspecto, a importância do Presidente da Câmara,

detentor legal dessa prerrogativa.

A partir de uma decisão do Presidente da Câmara dos Deputados proferida em sessão

do dia 18 de março de 2003, em resposta à Questão de Ordem n.º 3, de 2003, a Presidência

passou a examinar os requerimentos de criação de Comissões Parlamentares de Inquérito não

apenas quanto à observância dos requisitos legais formais, como se fazia até então, mas

também com relação ao objeto da investigação requerida.

De acordo com a Constituição e com o Regimento Interno, as Comissões Parlamentares

de Inquérito podem ser criadas, no âmbito da Câmara dos Deputados, a requerimento de um

terço dos seus membros, para a apuração de “fato determinado”, devidamente identificado no

pedido, e por prazo certo.

Na conceituação regimental, considera-se “fato determinado” o “acontecimento de

relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do

País”. 23

Assim, desde a decisão de 2003, os requerimentos de criação de Comissões

Parlamentares de Inquérito são examinados pela Presidência e recusados caso essa entenda não

estar devidamente caracterizado no pedido o “fato determinado”.

Na 52ª Legislatura (2003-2007), segundo dados do Sistema de Informação Legislativa

da Câmara dos Deputados, foram apresentados sessenta e seis Requerimentos de criação de

Comissão Parlamentar de Inquérito. Desses, trinta e dois foram examinados e despachados pelo

Presidente da Casa, sendo os demais não apreciados em função do término da legislatura.

Dos trinta e dois apreciados pelo Presidente, dezessete foram recusados sob o

fundamento de não apontarem “fato determinado”, entre eles os que propunham a investigação

da violência contra crianças; do tráfico de mulheres e crianças; da “pirataria” no comércio de

mídias; da manipulação de pesquisas de opinião; do tráfico de animais silvestres e do uso e

armazenamento de produtos químicos.

                                                          
23 Art. 58, §3º da Constituição Federal e art. 35, §1º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
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- Poderes de coordenação da ação dos líderes partidários

Embora assim não o preveja o Regimento Interno, o Presidente da Câmara dos

Deputados tem assumido, desde 1989, o papel de coordenador das reuniões do Colégio de

Líderes, como já referido anteriormente, tendo sido variável a forma como cada Presidente,

desde 1989, houve-se no desempenho desse papel.

Os dados apresentados alhures relativos a essas reuniões indicam que os Líderes dos

Partidos e Blocos não assumiram o Colégio de Líderes como um órgão deliberativo, integrado

e coordenado por eles, para o exercício das atribuições que lhe são expressamente cominadas

pelo Regimento, como a elaboração de uma agenda mensal de proposições a serem apreciadas

e a subscrição de diversos tipos de requerimentos procedimentais.

O que se verifica é que têm dependido os Líderes sempre da iniciativa de convocação e

da coordenação do Presidente da Casa, ao ponto de quando este opta por não não chamar as

reuniões essas simplesmente não acontecem, como se deu sob a presidência do Deputado Luís

Eduardo Magalhães.

Desse modo, os entendimentos sobre questões como a organização das Comissões

Permanentes e a definição das respectivas Presidências, a definição de prioridades de agenda e

os acordos de procedimentos de Plenário têm sido mediados pelo Presidente da Casa, que

funciona como uma espécie de fiador dos encaminhamentos pactuados.

Com relação às Comissões Permanentes, o Presidente da Câmara dos Deputados tem,

pelo menos desde a 49ª Legislatura (1991-1995), segundo registros da Secretaria-Geral da

Mesa, intermediado um acordo para a distribuição proporcional dos cargos de Presidente e

Vice-Presidente desses colegiados entre os Partidos e Blocos Parlamentares, conquanto a regra

regimental preconize apenas a observância da proporcionalidade na repartição dos lugares nas

Comissões, e não em suas Presidências.

Nessa tarefa de coordenação das Reuniões de Líderes, o Presidente atua não como um

representante do próprio partido, ao lado dos Líderes, mas como um mediador neutro, que se

posiciona em nome da instituição, buscando otimizar seus trabalhos e afiançar os acordos

firmados.



56

- Poderes de agenda

Compete, formalmente, ao Presidente da Câmara dos Deputados a designação da ordem

do dia das sessões ordinárias e extraordinárias.24 Não obstante as limitações regimentais e

políticas desse poder de agenda já destacadas por diversos autores, remanesce em suas mãos

não desprezível margem de discricionariedade para pautar matérias e um forte poder de veto

sobre sua inclusão em Ordem do Dia. 25

Em linhas gerais, ressalvada a inclusão em Ordem do Dia imposta pela Constituição

Federal para as Medidas Provisórias em vigência por mais de quarenta e cinco dias e para os

projetos de lei do Presidente da República com solicitação de urgência, em tramitação por igual

prazo, não há norma legal que obrigue o Presidente da Câmara a incluir qualquer matéria em

Ordem do Dia, nem mesmo as que tramitam com regime de urgência regimental ou que tenham

seus prazos vencidos.

Ainda nos casos de inclusão obrigatória de matérias em Ordem do Dia, pode o

Presidente da Câmara, nos termos regimentais, como se destacará adiante, optar por não

designar pauta para as sessões ordinárias da Casa, obstando a deliberação sobre essas

proposições.

De outra parte, estando o projeto em condições regimentais, tem o Presidente a

faculdade de incluí-lo na Ordem do Dia de qualquer sessão, ordinária ou extraordinária,

independentemente de consulta a qualquer órgão interno, especialmente diante da omissão do

Colégio de Líderes em elaborar a agenda mensal prevista no Regimento Interno.

Segundo dados da Secretaria-Geral da Câmara, havia, em fevereiro de 2009, mais de

mil proposições aptas a figurarem na Ordem do Dia do Plenário da Câmara, entre elas

aproximadamente seiscentos projetos de lei, setenta e cinco projetos de lei complementar e

cinqüenta propostas de emenda à Constituição, o que dá uma dimensão do poder que o

Presidente da Casa tem de conter o fluxo de tramitação legislativa e de selecionar o que é

efetivamente submetido a deliberação.

                                                          
24 RICD, art. 17, I, “t”.
25 Denomina-se “Ordem do Dia” a fase da sessão do Plenário destinada à apreciação das proposições. Às
vezes o termo é usado, no Regimento, como sinônimo de pauta. Também as reuniões das Comissões têm
sua “Ordem do Dia”.
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Deve-se ponderar, no entanto, que esse poder de agenda do Presidente da Câmara é

moderado, internamente, pelas prerrogativas que os Líderes têm de requererem a retirada de

proposições da Ordem do Dia, no curso da sessão, e, ainda, de declararem as respectivas

bancadas em obstrução, não permitindo ou dificultando a votação de determinado item da

pauta.

Desse modo, produz-se certo equilíbrio, do ponto vista normativo, entre os poderes

regimentais de agenda do Presidente e dos Líderes, estando, no entanto, um e outros,

condicionados pelas prerrogativas constitucionais do Presidente da República de editar

Medidas Provisórias e de solicitar urgência para projetos de sua iniciativa.

- Poderes relativos às sessões do Plenário

Modificação introduzida no Regimento Interno em 1991 conferiu ao Presidente da

Câmara dos Deputados o poder de não designar Ordem do Dia para as sessões ordinárias da

Casa, transformando-as em sessões de debates. Até então, conforme o texto regimental editado

em 1989, todas as sessões ordinárias eram necessariamente deliberativas.26

Assim, tem o Presidente a possibilidade de estabelecer o regime deliberativo dessas

sessões, dando maior ou menor intensidade aos trabalhos de discussão e votação de matérias

em Plenário e, com isso, controlando a agenda do lado da produção legislativa. 27

Pode ele, por exemplo, determinar que todas as sessões ordinárias sejam deliberativas

ou, ao contrário, todas de debates, conforme designe-lhes ou não Ordem do Dia.

Mais ainda, quanto às sessões extraordinárias, cabe-lhe convocá-las e designar as

respectivas pautas. Embora os Líderes também tenham a prerrogativa regimental de marcar

sessões extraordinárias independentemente do Presidente da Casa, não há registros de que tal

tenha ocorrido desde a vigência do atual Regimento Interno.28

É possível, ainda, ao Presidente, convocar períodos de sessões extraordinárias, deixando

de realizar as ordinárias  e suspendendo os trabalhos das Comissões, com a finalidade de

promover uma intensificação dos trabalhos deliberativos do Plenário.

                                                          
26 RICD, art. 66, §3º.
27 Segundo o Regimento Interno, as sessões ordinárias da Câmara realizam-se de segunda a quinta-feira, às
14:00, e às sextas-feiras, às 9:00.
28 RICD, art. 67.
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Segundo registros da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados, em 2007

foram realizadas oitenta e uma sessões ordinárias deliberativas contra cento e doze

extraordinárias. Em 2008, semelhantemente, foram sessenta ordinárias deliberativas e cento e

duas extraordinárias. Esses números sugerem que a convocação de sessões extraordinárias seja

um instrumento importante no ordenamento dos trabalhos legislativos da Casa, conformando a

atividade do Plenário à agenda proposta por seu Presidente.

Além disso, como os trabalhos deliberativos de Plenário impedem o funcionamento

simultâneo das Comissões, o regime de sessões estabelecido pelo Presidente da Casa configura,

de algum modo, os trabalhos de toda a Câmara.29

- Poderes de condução dos procedimentos de deliberação

O Presidente da Câmara tem um controle bastante estrito dos procedimentos de

discussão e votação em Plenário. Cabe-lhe ordenar a discussão e zelar pela observância dos

tempos regimentais de debates. Além disso, cumpre-lhe determinar quais textos devem ser

submetidos a votos, em que seqüência e sob que regras.

Quanto aos procedimentos de votação, cumpre-lhe anunciar a matéria a ser votada e

proclamar o respectivo resultado. No processo simbólico de votação, usado, de modo geral,

para os projetos que não exijam maioria especial para aprovação, o Presidente solicita aos

Deputados a favor da proposição que permaneçam sentados, levantando-se os contrários, e

anuncia o resultado manifesto dos votos dos presentes no Plenário.

Como o Regimento só admite um pedido de verificação nominal da votação a cada

hora, nesse intervalo as decisões anunciadas pelo Presidente não podem ser contestadas. 30

Também compete ao Presidente examinar os destaques de votação em separado de

partes do texto ou de emendas oferecidos em Plenário, podendo recusar aqueles que entenda

alterarem substancialmente a proposição ou inverterem o sentido dessa. 31

                                                          
29 RICD, art. 46, §1º.
30 Anunciado o resultado de uma votação simbólica, admite o Regimento que seis centésimos da
composição da Casa ou Líderes que representem esse número requeiram a votação nominal da matéria, que
é feita pelo sistema eletrônico (RICD, art. 185).
31 Destaques são requerimentos que permitem a apreciação separada de uma determinada emenda ou de
parte do projeto em deliberação. Isso porque, via de regra, o projeto é votado no seu conjunto e as emendas
em grupos, conforme tenham pareceres favoráveis ou contrários.
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Do mesmo modo, cabe-lhe acolher ou não emendas e requerimentos apresentados

diretamente em Plenário durante o curso das votações.32

Pode, ademais, o Presidente deixar de submeter à apreciação do Plenário proposições,

destaques ou emendas que entenda estarem prejudicados em face do resultado de votações

anteriores, tendo em vista os respectivos conteúdos.

Nesse sentido, a seqüência determinada para a votação dos textos de artigos ou emendas

referentes a uma dada proposição pode ter influência no resultado final aprovado.

Não está estabelecido, por exemplo, nas normas regimentais, se os textos e emendas

destacados para votação em separado devem ser apreciados na ordem em que os respectivos

requerimentos são apresentados ou na seqüência numérica dos artigos da proposição a que se

referem. Uma e outra solução pode implicar diferentes incidências da prejudicialidade de uma

decisão aprovando ou rejeitando um texto sobre as deliberações seguintes.

Embora o Regimento contenha normas sobre o ordenamento e processamento das

votações, essas não são exaustivas nem absolutamente claras, o que pode ensejar diferentes

interpretações quanto a sua aplicação. 33

- Poderes de interpretação e aplicação das normas internas

É da natureza das atribuições do Presidente da Câmara interpretar e aplicar as normas

regimentais, estando ele investido em uma função executiva interna.

As regras internas da Casa, no entanto, além de lhe reconhecerem essa prerrogativa,

estabelecem que lhe cabe também resolver dúvidas quanto à interpretação e à aplicação do

Regimento levantadas nas chamadas Questões de Ordem, atribuindo-lhe o papel de

magistrado.34

As decisões do Presidente da Câmara em Questões de Ordem têm aplicação imediata e

força normativa interna, podendo, inclusive, reformular decisões e procedimentos adotados nas

Comissões e no Plenário.

                                                          
32 RICD, art. 125.
33 RICD, arts. 189 e 191.
34 RICD, art. 95.
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Embora o Regimento permita a interposição de recurso contra decisão do Presidente em

Questão de Ordem, esse não terá, de ordinário, efeito suspensivo, e só será apreciado pelo

Plenário após parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, prevalecendo e sendo

aplicado até lá o entendimento adotado por ele.

Dados da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dão conta de que na 52ª Legislatura

(2003-2007) foram apresentados oitenta e oito recursos contra decisões do Presidente da Casa

em Questões de Ordem, não tendo sido nenhum deles apreciado pelo Plenário. Ou seja, todas

as decisões foram mantidas.

Ressalte-se, ainda, que o Presidente não está vinculado às decisões de seus antecessores,

podendo reformulá-las, nem depende do crivo da Mesa ou do Colégio de Líderes para prolatá-

las.

Também compete ao Presidente da Casa examinar, em grau de recurso e em última

instância, as decisões dos Presidentes de Comissões em Questões de Ordem formuladas perante

os respectivos Colegiados, mantendo, assim, um controle potencial sobre os procedimentos por

eles observados.

- Poderes de indicação

O Presidente da Câmara dos Deputados tem a prerrogativa de indicar Deputados para

integrarem diversos órgãos da Casa.

Para a Procuradoria Parlamentar, incumbida da defesa da Câmara e de seus membros

quando atingidos em sua honra ou imagem, são designados onze parlamentares, obedecida a

proporcionalidade partidária, assumindo um deles, conforme indicação do Presidente, a função

de Procurador Geral.35

A Ouvidoria Parlamentar, à qual compete receber, examinar e encaminhar às

autoridades competentes reclamações ou representações da sociedade, é composta por um

Ouvidor-Geral e dois Ouvidores Substitutos nomeados pelo Presidente da Câmara.36

Cabe ao Presidente compor o Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis, que tem

como tarefa elaborar ou examinar os projetos de consolidação de leis.37

                                                          
35 RICD, art. 21.
36 RICD, art. 21-B.
37 RICD, art. 212.
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As Comissões Externas são, quando não impliquem ônus para a Casa, designadas pelo

Presidente para representarem a Câmara dos Deputados em eventos e solenidades.

Há, ainda, a Comissão Especial de Documentos Sigilosos, composta por três Deputados

indicados pelo Presidente da Câmara, com a atribuição de decidir sobre os pedidos de acesso a

documentos sigilosos recebidos ou produzidos na Casa, bem como a de autorizar a abertura e

publicidade de documentos sigilosos sob guarda da Câmara que já tenham cumprido seu prazo

de segredo. Além de documentos históricos, como Atas de sessões secretas, há uma grande

quantidade de informações sigilosas recebidas ou produzidas pelas Comissões Parlamentares

de Inquérito.38

As indicações para esses postos rendem aos beneficiados, além dos dividendos políticos

advindos do exercício de suas atribuições, variáveis vantagens em termos de cargos de

assessoramento colocados à sua disposição.

- Poderes disciplinares

O Presidente da Câmara detém os poderes comuns de manutenção da ordem da sessão,

podendo exigir que os Deputados limitem-se, no uso da palavra, aos tempos, oportunidades e

linguagem regimentais.

Ele pode mandar excluir dos Anais manifestações que entenda em desacordo com o

Regimento, advertir  o parlamentar que perturbe a ordem dos trabalhos ou mesmo suspender a

sessão caso considere não ser possível seu prosseguimento em face de distúrbios no Plenário.

Cabe também ao Presidente dirigir como autoridade máxima a polícia da Câmara,

competente para coibir e investigar infrações praticadas no recinto da Casa, inclusive de

natureza criminal.

- Poderes administrativos

Os poderes de gestão administrativa da Câmara dos Deputados estão, regimentalmente,

cominados à Mesa Diretora, não exercendo o Presidente, senão com delegação da Mesa,

                                                          
38 Resolução nº 29, de 1993.
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atribuições dessa natureza em caráter individual. Todavia, compete-lhe convocar e presidir as

suas reuniões, com direito a voto em todas as deliberações.

Correlação entre poderes e atribuições do Presidente e dos Líderes partidários

Como demonstra o estudo comparado dos parlamentos, seus Presidentes não exercem

seus poderes e atribuições isoladamente. Bem ao contrário, são participantes de processos

decisórios complexos que contam com outros agentes, entre os quais, com especial destaque

conferido pelas teorias sobre organização parlamentar, os Líderes das bancadas dos partidos

com assento no legislativo.

Considerar a correlação entre os poderes e atribuições do Presidente do parlamento e

aqueles dos Líderes poderá ajudar a identificar qual grau de autonomia do primeiro, ou, visto

pelo outro lado, sua vinculação partidária, e também contribuirá para a compreensão de como

as decisões são tomadas no âmbito do legislativo.

No caso da Câmara dos Deputados, o Regimento Interno elenca as seguintes principais

atribuições e prerrogativas dos Líderes dos partidos e blocos parlamentares:

- indicar à Mesa os membros da bancada para compor as Comissões, e, a qualquer

tempo, substituí-los (RICD, art. 9º) ;

- participar dos trabalhos de qualquer Comissão, podendo encaminhar a votação e

requerer sua verificação (RICD, art. 9º);

- indicar membros da bancada para concorrerem aos cargos da Mesa e dos demais

colegiados internos (RICD, art. 9º);

- participar do Colégio de Líderes e elaborar a agenda mensal de proposições a serem

incluídas na pauta (RICD, arts. 17, I, “s”, e 20);

- solicitar regime de urgência para proposições (RICD, art. 155);

- requerer adiamento de discussão ou votação em Plenário;

- encaminhar as votações em Plenário (RICD, arts. 177 e 193);

- oferecer requerimentos de destaques de votação em Plenário (RICD, art. 161).
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Cotejando-se esses poderes e atribuições com os do Presidente da Casa, percebe-se, em

linhas gerais, que, enquanto o Presidente tem o comando da tramitação das matérias e o

monopólio da interpretação e aplicação das normas regimentais, os Líderes controlam as

Comissões e têm grande influência sobre os procedimentos de votação em Plenário. O poder de

agenda, por sua vez, é compartilhado pelo Presidente e pelos Líderes.

O perfil dos poderes e atribuições institucionais do cargo de Presidente da Câmara dos

Deputados sugere uma importante concentração de capacidade decisória e de influência na

tramitação das matérias legislativas em suas mãos, destacando sua importância no

funcionamento do parlamento brasileiro. Resta investigar se tais poderes e atribuições são, de

fato, utilizados pelos ocupantes do posto e o modo como isso ocorre.
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Capítulo 4 – Propostas de Emenda à Constituição: Relevância Política e

Processo Decisório Legislativo

Tendo sido traçado um perfil institucional do cargo de Presidente da Câmara dos

Deputados, do ponto de vista de seus poderes e atribuições no processo decisório legislativo,

resta averiguar, ainda que de forma incipiente, se os ocupantes desse cargo têm efetivamente se

valido desses poderes para interferir na dinâmica dos trabalhos legislativos da Casa.

Um Presidente neutro, na concepção de Jenny e Muller, se limitaria a seguir as rotinas

legislativas, evitando tomar decisões que implicassem a mudança de procedimentos ou que

tivessem caráter discricionário. Isto é, mesmo detendo formalmente poderes e atribuições, não

os utilizaria, ou o faria sempre de forma compartilhada com outros decisores, como os Líderes

de partido.

Embora alguns dados ilustrativos apresentados no Capítulo anterior já sugiram a

utilização desses poderes e atribuições pelos ocupantes do cargo de Presidente da Câmara dos

Deputados, como, por exemplo, a quantidade de projetos devolvidos aos autores por terem sido

considerados inaptos à tramitação ou a indicação de Relatores de Plenário para as Medidas

Provisórias, importa, para os fins do presente trabalho, examinar suas atuações no processo

decisório específico de um tipo de proposição legislativa, para que se possa avaliar sua

influência na atividade mais proeminente do parlamento, que é a elaboração das leis.

Assim, foram pesquisados despachos e decisões dos Presidentes da Câmara dos

Deputados desde 1989, data da vigência do atual Regimento Interno, sob a égide da

Constituição de 1988, referentes ao processo legislativo das propostas de Emenda à

Constituição, com a finalidade de verificar se esses se utilizaram de poderes e atribuições

regimentais para interferirem na tramitação dessas matérias, ou se, contrariamente, se limitaram

ao seu impulsionamento dentro das rotinas do parlamento, abstendo-se de modificar critérios

ou de praticar atos discricionários.

A escolha do processo decisório legislativo das propostas de Emenda à Constituição

como objeto de pesquisa e estudo no escopo desta dissertação justifica-se tanto pela relevância

política que esse instrumento normativo assumiu desde 1988, em razão de características do

texto constitucional promulgado, quanto por algumas especificidades de seu rito regimental de

tramitação, como se destacará a seguir.
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Relevância política das Emendas Constitucionais a partir de 1988

Passados vinte anos da promulgação da Carta Constitucional de 1988, foram aprovadas

sessenta e três Emendas a seu texto original, algumas delas promovendo mudanças em vários

de seus dispositivos.

Alterações substanciais foram promovidas no texto elaborado pelos constituintes de

1988, especialmente no Título da Organização do Estado, com a reforma administrativa, da

Tributação e do Orçamento, com várias mudanças no sistema tributário; no Título da Ordem

Econômica e Financeira, com o fim dos monopólios da União,  a abertura da economia à

participação do capital estrangeiro e a desconstitucionalização das normas referentes ao sistema

financeiro; e da Ordem Social, com a reforma do sistema previdenciário, essa feita em duas

etapas.

A abrangência e o ritmo dessas reformas constitucionais têm suscitado a hipótese de

que a Carta de 1988 tenha sido promulgada com características jurídicas e políticas tais que

implicaram, desde o início de sua vigência, a existência de uma pauta permanente de propostas

de mudanças em seus dispositivos.

Em fevereiro de 2009, tramitavam cerca de oitocentas e oitenta propostas de Emenda à

Constituição na Câmara dos Deputados, sendo dezoito de iniciativa do poder Executivo, entre

essas a que estabelece cláusula de desempenho eleitoral, no contexto da chamada reforma

política, a que reforma o sistema de segurança pública e cinco propostas que alteram o sistema

tributário nacional.

Essa intensa atividade de reforma constitucional se deveria, principalmente, segundo

algumas análises, ao caráter dirigente do texto aprovado em 1988 e à amplitude do seu campo

de incidência.

Nesse sentido, Roger Leal aponta que a Constituição brasileira de 1988, seguindo

tendência do constitucionalismo contemporâneo, promoveu grande ampliação do campo

normativo constitucional no Brasil, incorporando novos temas, estabelecendo um elenco

significativo de direitos individuais e coletivos e assumindo um caráter dirigente.
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O dirigismo constitucional significa estabelecer no texto da Lei Maior diretrizes, metas

e programas a serem implementados pelos governantes com a finalidade de promover a

construção de uma determinada ordem econômica e social almejada pelos constituintes.

Esse caráter dirigente do marco legal constitucional, associado a sua amplitude, tem

como resultado, para esse autor, limitações à formulação e à execução de políticas públicas,

obrigando os Governos a promoverem mudanças na Constituição para levarem a efeito seus

programas administrativos.

Assim, para Roger Leal, a implementação das plataformas políticas vencedoras nos

pleitos eleitorais passou a depender, em grande medida, de mudanças a serem promovidas na

Constituição, transitando-se de um governo das leis para um governo das Emendas

constitucionais.

Em conseqüência, o Presidente da República  se vê, não raro, obrigado a  buscar uma

base de sustentação parlamentar muito maior do que de uma simples maioria, já que são

necessários três quintos da composição de cada Casa do Congresso para que a Constituição

possa ser alterada.

Analisando o ritmo de  alteração do texto constitucional vigente desde sua

promulgação, Leal constata uma média de 3,1 alterações formais por ano, desde 1988, e,

comparando o primeiro com o segundo decênio de vigência, identifica uma aceleração na

intensidade das mudanças, passando a média de 2,6 para 3,6 Emendas ao ano.

Uma de suas conclusões é, assim, a de que cada vez mais as medidas governamentais

têm tomado a forma de Emendas Constitucionais, assumindo essas o papel e as funções até

então cominadas à legislação comum, que passa a ter, muitas vezes, um caráter meramente

regulamentar (Leal, 2009).

Esse fenômeno também foi constatado e estudado por Marcus Melo, para quem o

elevado grau de constitucionalização das políticas públicas no Brasil impuseram a necessidade

de reformas na Constituição, para que as mudanças econômicas e sociais  de segunda geração

pudessem ocorrer, constituindo uma dificuldade a mais para os Governos pós 1988 no Brasil

(Melo, 2005).

Se tem sido necessário para os Presidentes da República eleitos sob a égide da

Constituição de 1988 promoverem reformas constitucionais, a despeito das dificuldades

institucionais para levar a cabo tais mudanças, é importante considerar o processo decisório
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legislativo de aprovação das Emendas Constitucionais e a atuação dos agentes políticos que

deles participam.

Desse modo, por esse ângulo, concernente à importância que têm as Emendas

Constitucionais na configuração do ordenamento jurídico e político do Brasil após 1988, estaria

justificado o interesse em estudar o processo decisório legislativo das propostas de emenda à

Constituição, para relevar o papel desempenhado pelo Presidente da Câmara dos Deputados na

sua tramitação.

Características do processo decisório legislativo das propostas de emenda à Constituição

O processo decisório legislativo das propostas de Emenda à Constituição guarda

características comuns importantes com o processo legislativo das proposições em geral,

permitindo inferências, ainda que provisórias, acerca da atuação do Presidente da Câmara na

tramitação dessas últimas.

São comuns ao processo legislativo geral, por exemplo, os procedimentos de análise de

admissibilidade, de distribuição e de apensação das propostas de Emenda à Constituição, de

monitoramento da atuação das Comissões competentes para examiná-las, de sua inclusão na

Ordem do Dia do  Plenário  e de solução de dúvidas e conflitos regimentais ocorrentes em sua

tramitação.

No que tem de específico, o processo decisório legislativo das propostas de emenda à

Constituição consiste num conjunto de procedimentos estritamente parlamentares, isentos da

interferência direta de outros Poderes, uma vez que as Emendas Constitucionais aprovadas pelo

Congresso não dependem de sanção do Presidente da República para sua promulgação, e não

estão sujeitas, em sua tramitação, a excepcionalidades como o regime de urgência.

Trata-se, pois, de um procedimento apto a realçar os mecanismos internos de decisão do

parlamento, permitindo distinguir a atuação própria de seus agentes, com seus poderes e

atribuições particulares.

Desse modo, também sob o aspecto do procedimento legislativo, o estudo do processo

decisório das propostas de Emenda à Constituição revela-se relevante e significativo para a

análise do uso dos poderes e atribuições regimentais do Presidente da Câmara dos Deputados,
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quer por suas especificidades, quer pelo que tem em comum com o processo legislativo

ordinário.

Rito de tramitação das propostas de emenda à Constituição

Para que se possa por em evidência a atuação do Presidente da Câmara dos Deputados

no processo decisório legislativo das propostas de Emenda à Constituição na Casa, faz-se

mister apontar as principais etapas procedimentais previstas na Constituição Federal e no

Regimento Interno para tramitação e aprovação dessas matérias.

As propostas de Emenda à Constituição seguem, na Câmara dos Deputados,

sumariamente, o seguinte rito:39

1. apresentação da proposta por um terço dos membros da Casa, pelo Presidente da República,

pelo Senado Federal ou pela maioria das Assembléias Legislativas estaduais;

2. recebimento e distribuição para tramitação pelo Presidente da Câmara;

3. despacho à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para exame de

admissibilidade constitucional e jurídica, no prazo de cinco sessões;40

4. inadmitida a proposta, arquivamento, salvo recurso ao Plenário apresentado por Líderes que

representem um terço dos Deputados;

5. admitida a proposta, constituição de Comissão Especial para exame do seu mérito, no prazo

de quarenta sessões;

6. recebimento de emendas à proposta inicial na Comissão Especial, subscritas por um terço

dos membros da Casa;

7. parecer da Comissão Especial, que poderá concluir pela rejeição da proposta ou por sua

aprovação, com ou sem emendas, ou pelo oferecimento de substitutivo;

8. inclusão em Ordem do Dia, em Plenário, para discussão e votação em primeiro turno;

9. caso aprovada por três quintos dos membros da Câmara, volta à Comissão para redação do

texto a ser submetido ao segundo turno;

                                                          
39 RICD, arts. 201 a 203.
40 Os prazos regimentais estabelecidos em sessões são computados em sessões ordinárias realizadas pelo
Plenário da Câmara (RICD, art. 280).
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10. inclusão em Ordem do Dia, em Plenário, para discussão e votação em segundo turno, após

interstício de cinco sessões;

11. caso aprovada em segundo turno, volta à Comissão para redação final;

12. inclusão em Ordem do Dia, em Plenário, para discussão e votação da redação final.

Trata-se de um procedimento regimental de caráter especial, sendo aplicadas

supletivamente, na tramitação das propostas de Emenda à Constituição, as regras do processo

legislativo comum, como, por exemplo, as referentes aos procedimentos de discussão e votação

em Comissão e em Plenário.

Tal configuração normativa tem como característica a existência de lacunas nas regras

procedimentais específicas para as propostas de Emenda à Constituição, as quais devem ser

integradas, por via de interpretação, pelos Presidentes das Comissões competentes e pelo

Presidente da Casa, considerando as normas gerais de tramitação.

Isso está, aliás, expresso no Regimento quando esse preconiza que devem ser aplicadas

ao exame das propostas de emenda à Constituição, no que couber, as regras gerais do processo

legislativo.41

O rito de apreciação das propostas de emenda à Constituição no Senado Federal difere,

em alguns aspectos, do seguido na Câmara, especialmente quanto à não constituição de

Comissão Especial. No Senado, essas matérias são encaminhadas ao exame das Comissões

Permanentes.

Aprovado o texto por ambas as Casas do Congresso Nacional, a Emenda Constitucional

deve ser promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em sessão

conjunta.42

Deve-se destacar que esse procedimento de aprovação pelo Congresso difere daquele

previsto para os projetos de lei. Quanto a esses,  a Casa que aprova inicialmente a matéria pode

aceitar ou rejeitar as emendas oferecidas em revisão pela outra, enviando à sanção e

promulgação do Presidente da República a versão final do texto por ela aprovado.

No entanto, em se tratando de propostas de emenda à Constituição, é necessário que as

duas Casas do Congresso aprovem o mesmo texto, o que faz com que qualquer modificação

                                                          
41 RICD, art.  202, §8º.
42 Constituição Federal, art. 60, §3º.
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introduzida por uma no texto aprovada pela outra obrigue o reexame da matéria, pelos ritos e

formalidades, até que ambas cheguem a um texto de consenso.43

Descrito, em linhas gerais, o rito de tramitação das propostas de Emenda à Constituição

na Câmara dos Deputados, o passo seguinte consiste em verificar como atuaram seus

Presidentes em termos de utilização de seus poderes e atribuições regimentais para intervirem

no processo decisório dessas matérias.

                                                          
43 Constituição Federal, art. 60, §2º.
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Capítulo 5 – Intervenções do Presidente da Câmara dos Deputados no

Processo Decisório Legislativo das Propostas de Emenda à Constituição

Tendo-se procedido a uma descrição do perfil institucional do cargo de Presidente da

Câmara dos Deputados do ponto de vista de seus poderes e atribuições, a partir de uma

comparação com seus congêneres de outros parlamentos e à luz das teorias que buscam

explicar a organização e funcionamento dos legislativos em contexto das modernas

democracias, e tendo-se apresentado o processo decisório das propostas de emenda à

Constituição como relevante para a configuração social, política e jurídica do estado brasileiro

após 1988, resta verificar se há evidências empíricas da utilização desses poderes e atribuições

na tramitação e aprovação dessas matérias na Câmara dos Deputados.

Os dados e informações a seguir apresentados e analisados foram obtidos, em parte, no

Sistema de Tramitação Legislativa da Câmara dos Deputados – SILEG, que registra em banco

de dados o andamento das matérias legislativas, disponibiliza acesso a textos integrais de

proposições e decisões e permite a execução de pesquisas dirigidas.

Também  foram pesquisados registros  da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos

Deputados, especialmente quanto às Questões de Ordem apresentadas acerca da tramitação das

propostas de emenda à Constituição e as respectivas decisões, também organizados em banco

eletrônico de dados.

Assim, são apresentados e analisados dados referentes à tramitação de propostas de

Emenda à Constituição desde 1988 e as decisões do Presidente da Câmara dos Deputados, no

mesmo período, que sugerem sua influência na tramitação das propostas de Emendas

constitucionais, quer pela introdução de alterações nos procedimentos legislativos, quer por

decisões monocráticas de conteúdo discricionário. Destacam-se, ainda, as ocorrências que

indicam a possibilidade de sua interferência nos processos decisórios legislativos em geral.

A apresentação segue a ordem dos procedimentos legislativos, conforme o rito

anteriormente descrito, de modo que se possa perceber a influência das decisões no andamento

das proposições.
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Despacho inicial de tramitação: devolução e apensação

As propostas de Emenda à Constituição estão, como as demais proposições legislativas

apresentadas à Câmara dos Deputados, sujeitas à análise preliminar de constitucionalidade e

procedimentalidade do Presidente da Casa.

Como já referenciado alhures, sessenta e quatro propostas de emenda à Constituição

foram recusadas  e devolvidas aos respectivos autores pelo Presidente da Câmara dos

Deputados entre 1988 e 2007 (Ferreira, 2007). Dentre essas, uma desperta especial interesse de

análise, uma vez que o vício apontado como fundamento para o indeferimento não era de

natureza formal, mas consistia, na visão do Presidente da Casa, numa afronta direta ao texto

constitucional.

Foi o caso da Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 1991, que propunha a

coincidência das eleições municipais, estaduais e federais por meio da prorrogação dos

mandatos de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

Entendeu o Presidente da Câmara dos Deputados que essa prorrogação de mandato sem

voto popular violava o disposto no art. 60, §4º, incisos II e IV, da Constituição Federal, os

quais vedam a tramitação de proposta de Emenda à Constituição tendente a abolir o voto direto,

secreto, universal e periódico ou os direitos e garantias individuais. A decisão de devolução foi

objeto de recurso do Autor ao Plenário da Câmara, onde foi, todavia, confirmado o

indeferimento à tramitação.

Trata-se esse de episódio emblemático, considerando-se, inclusive o conteúdo político

da proposta recusada. Posteriormente, propostas no mesmo sentido foram admitidas sob outras

presidências, a exemplo das Propostas de Emenda nºs 10, de 1999 e 6, de 2007.

Essa intervenção teve, pois, índole obstrucionista.

A possibilidade de aplicação às propostas de Emenda à Constituição da regra que

permite a apensação para tramitação conjunta de proposições em geral foi suscitada por meio

da Questão de Ordem nº 5570, de 1995. Esse procedimento permitiria, por exemplo, o exame

de várias propostas por uma única Comissão Especial, ou, ainda, a agilização no andamento de

matérias recém ingressas na Casa tratando de temas já sob exame.

Em resposta, o Presidente da Câmara dos Deputados decidiu que apenas seria possível a

apensação quando as propostas, além de tratarem do mesmo assunto, estivessem em fase
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idêntica de tramitação. Por exemplo, todas já com pareceres de admissibilidade aprovados pela

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, ou todas ainda pendentes desse exame.

Dados levantados e analisados por Isabel Cristina Domingues mostram que os critérios

estabelecidos a partir da decisão dessa Questão de Ordem foram observados sem exceção até

2001, quando surgiu o primeiro de seis precedentes em sentido diferente, de acordo com

pesquisa feita pela autora até 30/10/2007 (Domingues, 2008).

Foram eles os relativos às Propostas de Emenda à Constituição nºs 289/00 (carreira

policial militar de Rondônia, decisão de 21/09/01), 34/95 (imunidade parlamentar, decisão de

01/11/01), 53/99 (sistema financeiro nacional, decisão de 17/03/2003), 285/05 (sistema

tributário nacional, decisão de 09/05/07), 4/07 (fidelidade partidária, decisão de 30/05/07) e

485/05 (Defensoria Pública, decisão de 30/08/07).

Em cinco desses casos, havia propostas de Emenda  à Constituição prontas para

apreciação em Plenário, com os necessários pareceres das Comissões de Constituição e Justiça

e Especial, quando houve a apensação de proposições recém chegadas à Casa. O efeito dessas

decisões foi o de possibilitar o imediato exame pelo Plenário de propostas sem pareceres das

comissões e sem pareceres oferecidos por Relatores em substituição a elas, uma vez que as

propostas mais antigas já estavam relatadas. Em quatro desses eventos o resultado foi a

aprovação das proposições (Propostas nºs 289/00, 34/95, 53/99 e 285/04).

As intervenções do Presidente, portanto, favoreceram a tramitação dessas matérias.

Tanto as regras regimentais que permitem a devolução aos autores de proposições

consideradas inaptas para tramitação quanto as que admitem a tramitação conjunta de matérias

estão sujeitas a interpretação e aplicação pelo Presidente da Câmara e são válidas para os

projetos em geral.

Os dados encontrados sugerem que as decisões do Presidente da Câmara dos Deputados

referentes a esses institutos regimentais podem ter influência na tramitação das proposições

legislativas.
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Análise de admissibilidade pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

A apreciação das propostas de Emenda à Constituição no âmbito das Comissões da

Câmara dos Deputados se dá, como já descrito, em dois momentos: exame de admissibilidade

pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e do mérito por Comissão Especial

constituída especificamente para esse fim.44

O exame de admissibilidade, nos termos regimentais, deve levar em conta os requisitos

e condições necessários ao trâmite da proposta, conforme previsão dos §§ 1º e 4º do artigo 60

da Constituição Federal.

Desse modo, nos termos regimentais, a Comissão de Constituição e Justiça e de

Cidadania pode inadmitir uma determinada proposta de Emenda à Constituição, por não

atendimento a esses condicionantes legais, ficando esta sujeita a arquivamento, salvo recurso

interposto por seu autor com o apoiamento de Líderes que representem um terço da Casa.

Essa competência da Comissão de Constituição e Justiça quanto ao exame de

admissibilidade dessas matérias foi significativamente ampliada a partir da decisão do

Presidente da Câmara dos Deputados na Questão de Ordem nº 4, de 1995, pela qual se admitiu

que a Comissão pudesse, a seu critério, emendar as propostas de Emenda sob seu exame para

adequá-las aos requisitos de tramitação, ao invés de recomendar seu arquivamento.

Examinavam-se, na ocasião, especificamente, as Propostas de Emenda à Constituição nºs 33 e

173, de 1995, reformas previdenciária e administrativa, respectivamente.

Essa intervenção do Presidente da Câmara teve, na ocasião, o sentido de evitar o

arquivamento das propostas que apresentassem dispositivos questionáveis do ponto de vista

constitucional, permitindo a adequação do texto ao posicionamento jurídico-político da

Comissão de Constituição e Justiça da Casa.

                                                          
44 RICD, art. 202.



75

Desmembramento da proposta apresentada

Um dos primeiros debates regimentais travados acerca da tramitação de propostas de

Emenda à Constituição após o regime de 1988 foi o referente à análise da Proposta n.º 51, de

1991, do Presidente da República, especificamente quanto à possibilidade de seu

desmembramento em proposições apartadas, segundo os diferentes temas tratados.

Com efeito, o recém-empossado Chefe do Executivo propunha, por meio dessa

iniciativa, uma ampla reforma constitucional, abrangendo vários temas sociais, políticos,

administrativos e econômicos.

Embora não tenha procedido ao desmembramento de ofício, o Presidente da Câmara

confirmou, em 08/10/91, ao decidir a Questão de Ordem nº  10.463, de 1991, o procedimento

adotado nesse sentido pela Comissão de Constituição e Justiça, dando tramitação independente

a cinco propostas de Emendas resultantes do fracionamento do texto inicial.

Ressalte-se que as propostas resultantes do desmembramento, nºs 55, 56, 57, 58 e 59, de

1991, foram todas arquivadas sem apreciação pelo Plenário da Câmara.

Teve, pois, a intervenção efeito obstrucionista.

Criação de comissões especiais

Uma vez aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, as

propostas de Emenda à Constituição devem, nos termos do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados, ser analisadas, quanto ao mérito, por Comissão Especial.

As normas regimentais são omissas quanto ao número de membros dessas comissões

bem como a prazos ou critérios para sua criação. Desse modo, fica o Presidente da Câmara com

a faculdade de, a seu alvedrio, criar ou não a Comissão Especial destinada a oferecer parecer a

proposta de Emenda à Constituição admitida pela Comissão de Constituição e Justiça, não se

prendendo a prazos, ordem cronológica ou outro ditame procedimental.

Não há, nem mesmo, previsão de instrumento regimental específico a ser utilizado por

quem tenha interesse na criação de determinada Comissão Especial para o exame uma proposta

de Emenda em tramitação.
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Dados da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dão conta de que, entre janeiro de 1999

e janeiro de 2007, foram apresentadas à Casa mil, trezentas e noventa e quatro propostas de

emenda à Constituição. Dessas, no mesmo período, foram admitidas pela Comissão de

Constituição e Justiça duzentas e sete propostas, tendo sido criadas Comissões Especiais para

apenas setenta e seis delas.

Tais números sugerem que o Presidente da Câmara dos Deputados adota critérios de

conveniência e oportunidade políticas para a criação de Comissão Especial para exame de

proposta de Emenda à Constituição, podendo, em tese, influenciar na sua composição e

condução.

Por exemplo, pode ele só criar a Comissão quando houver, a seu juízo, convergência

suficiente entre os Líderes quanto à tramitação ou mesmo quanto ao conteúdo daquela matéria

ou, ainda, em relação à escolha de Presidente e Relator. Ou, por outro lado, é lhe facultado

evitar a criação de Comissão para matérias que não sejam de interesse do seu partido ou bloco

parlamentar, ou ainda do Governo.

Semelhantemente, as Comissões Especiais destinadas a oferecerem pareceres aos

projetos de lei inseridos na competência de mérito de mais de três Comissões Permanentes,

indicadas no despacho de distribuição do Presidente, não são criadas automaticamente nem em

ordem rigorosamente cronológica, o que também sugere a possibilidade de interferência na

tramitação dessas matérias. Segundo registros do sistema de tramitação legislativa, há

proposições aguardando a criação de Comissão Especial há mais de dois anos.

Essas intervenções podem, assim, tanto ter efeito obstrucionista quanto facilitador da

tramitação das matérias.

Impulsionamento da tramitação por decurso dos prazos

Modificação introduzida no Regimento Interno da Câmara dos Deputados em  1994

conferiu ao Presidente da Casa a faculdade de, vencidos os prazos de tramitação de

determinada proposição em comissão, encaminhá-la, pendente de parecer, à Comissão seguinte

ou ao Plenário, conforme o caso.45

                                                          
45 RICD, art. 52, § 6º.
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Uma vez que os prazos regimentais não são, via de regra, peremptórios, isto é, sua não

observância não acarreta nenhuma conseqüência automática, é praxe das comissões

parlamentares organizarem seus trabalhos em função de prioridades políticas e não pela ordem

cronológica de recebimento das matérias sujeitas a seu exame, mesmo porque as normas

regimentais de organização da pauta das suas reuniões assim o facultam.

Assim, essa prerrogativa regimental dá ao Presidente da Câmara um instrumento de

pressão sobre as comissões fazendo com que ele possa, em tese, influenciar suas agendas, sob

pena de perderem elas a oportunidade de se pronunciarem sobre determinadas proposições.

Significativamente, uma das primeiras decisões presidenciais com base nesse

dispositivo se deu exatamente na tramitação da Proposta de Emenda à Constituição nº 33, de

1995, que deu origem à Emenda Constitucional nº 20, de 1998, primeira reforma constitucional

do sistema previdenciário.

De acordo com os registros de tramitação da Câmara dos Deputados, em ato datado de

8 de fevereiro de 1996, o Presidente da Casa determinou o seguimento para o Plenário da

Proposta, sem parecer da Comissão Especial, em virtude de não ter essa cumprido o prazo

regimental.

Incluída na pauta da sessão do dia 13 seguinte, foi a ela oferecido parecer por Relator

designado pelo Presidente da Câmara, o qual concluiu pela apresentação de substitutivo que

foi, afinal, rejeitado pelo Plenário em Sessão do dia 6 de março do mesmo ano.

Essa intervenção teve o sentido de acelerar o trâmite da proposição em causa.

A partir desse precedente, o Presidente da Câmara tem utilizado essa prerrogativa

regimental para, de ofício ou a requerimento de parlamentar, determinar a retirada de

proposições das comissões em razão do decurso de prazos regimentais. Ressalte-se que se trata

de decisão discricionária e não sujeita a nenhum tipo de recurso, o que indica a possibilidade de

influência direta na tramitação de matérias legislativas.

Inclusão em Ordem do Dia

As propostas de Emenda à Constituição são incluídas em Ordem do Dia mediante

designação do Presidente da Casa. Para elas não é possível aos Líderes ou ao Presidente da
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República solicitarem regime de urgência ou utilizarem qualquer outro mecanismo regimental

para esse fim.

Para que se tenha uma idéia da magnitude desse poder de seleção, segundo dados do

Sistema de Tramitação Legislativa da Câmara dos Deputados, a sessão legislativa de 2008

iniciou-se com quarenta e oito propostas de Emenda à Constituição prontas para a pauta, isto é,

com os pareceres já apresentados pelas Comissões. Dessas, apenas três chegaram a figurar na

Ordem do Dia durante todo o ano.

Desse modo, para que quaisquer reformas constitucionais sejam deliberadas pelo

Plenário da Câmara, é necessária, na prática, a anuência do seu Presidente.

De outra parte, poderá ele obstar durante todo o seu mandato a apreciação de uma

proposta de Emenda com a qual não concorde ou entenda inconveniente.46

Condução do processo de votação: emendas aglutinativas e destaques

Outra inovação procedimental na tramitação das propostas de Emenda à Constituição de

bastante repercussão decorrente de decisão do Presidente da Câmara dos Deputados foi com

relação à aceitação de emendas aglutinativas em Plenário para essas matérias.47

Consoante o rito regimental de tramitação, uma proposta de Emenda à Constituição só

pode receber emendas parlamentares perante a Comissão Especial criada para seu estudo.48 No

entanto, decisão do Presidente da Câmara  ampliou esse permissivo admitindo o oferecimento

de emendas aglutinativas em Plenário, sob o argumento de que se trata de um tipo especial de

emenda, resultante da fusão de textos já em apreciação.

Assim, seria admissível, por esse entendimento, a fusão de duas ou mais emendas

apresentadas perante a Comissão Especial para dar origem a uma nova proposta a ser apreciada

pelo Plenário.

Note-se que uma dificuldade adicional para a aceitação desse tipo de emenda para as

propostas de Emenda à Constituição consistia no fato de a Constituição Federal exigir a

                                                          
46 Em recente decisão, na Questão de Ordem 411/09, em 17/03/09, entendeu o Presidente da Câmara que o
sobrestamento de pauta em função de Medida Provisória não apreciada em 45 dias não obsta a apreciação
de propostas de Emenda à Constituição, dentre outras matérias.
47 Denominam-se emendas aglutinativas, nos termos regimentais, as resultantes da fusão de emendas, ou
dessas com o texto principal de proposição, “por transação tendente à aproximação dos respectivos objetos”
(RICD, art. 118, §3º).
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assinatura de um terço dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional para que se

possa propor alteração em seu texto.

Como, regimentalmente, a emenda aglutinativa pode ser proposta por Líderes que

representem um décimo dos Deputados esse requisito estaria, no entendimento de alguns, não

cumprido, o que foi objeto de diversas questões de ordem, na ocasião.

Novamente, o precedente paradigmático foi registrado na tramitação da Proposta de

Emenda à Constituição nº 33, de 1995, reforma da previdência social. Nessa ocasião, a

Presidência da Câmara admitiu a apresentação de emendas aglutinativas, inclusive globais,

desde que resultantes da fusão de emendas apresentadas anteriormente.

Essa decisão ensejou intenso debate acerca do cabimento regimental de tais emendas e

do conteúdo de várias delas, que, alegadamente, não teriam correspondência em texto

anteriormente apresentado, debate que extrapolou os limites do parlamento na forma de

diversas ações propostas perante o Supremo Tribunal Federal.

De todo modo, na ocasião, o procedimento adotado possibilitou a aprovação de uma

emenda aglutinativa substitutiva global apresentada pelos Líderes da base de apoio ao governo,

revertendo, pelo  menos parcialmente, a derrota sofrida anteriormente com a rejeição do

substitutivo do Relator indicado pelo Presidente da Câmara.

Desde então, tornou-se rotineira a apresentação de emendas aglutinativas em Plenário a

propostas de Emenda à Constituição, ficando o Presidente com a incumbência de verificar o

atendimento dos requisitos regimentais, especialmente quanto ao apoio em emendas

apresentadas perante a Comissão Especial.

Uma mudança regimental que afetou substancialmente o regime de apreciação das

propostas de Emenda à Constituição foi a relativa à regra de destaques.

Como já mencionado, os destaques são requerimentos através dos quais é possível

promover a votação separada de emendas ou de partes da proposição.

Até a edição da Resolução nº 5, de 1996, bastava o pedido de um décimo da

composição da Casa ou de Líderes que representassem esse número para que uma emenda ou

parte da proposição fosse separada para uma votação específica, sem necessidade de anuência

do Plenário e sem limitação quantitativa.

                                                                                                                                                                            
48 RICD, art. 202, § 3º.
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Assim, em qualquer matéria razoavelmente extensa ou complexa, a minoria podia

oferecer um elevado número de destaques, obrigando o Plenário a realizar diversas votações

pontuais sobre emendas e artigos da proposição, dificultando sua aprovação.

Caso se tratasse de uma proposição sujeita a quorum especial para aprovação, o

procedimento obrigava que cada parte destacada fosse objeto de uma votação nominal

separada, só integrando o texto caso aprovada pelo mesmo número mínimo de votos exigidos

para a proposição principal.

Com a alteração regimental promovida pela Mesa Diretora, passou-se a exigir a

aprovação pelo Plenário dos requerimentos de destaque, em votação por maioria simples, pelo

processo simbólico, exceto quanto aos apresentados pelas bancadas partidárias, dentro de um

quantitativo proporcional ao número de Deputados a elas pertencentes.49

Com isso, reduziu-se o número de votações possíveis na deliberação de qualquer

matéria, com especial repercussão para aquelas que, pela necessidade de quorum especial,

devem ser submetidas a escrutínios nominais em Plenário, como é o caso das propostas de

Emenda à Constituição.

Também conferiram-se maiores poderes de ordenamento das votações aos Líderes, já

que, na prática, apenas os destaques por eles oferecidos passaram a ir à votação.

De modo geral, essa intervenção facilitou a aprovação das propostas de Emenda à

Constituição.

Redação do vencido

Aprovada uma proposta de Emenda à Constituição em primeiro turno, retorna ela à

Comissão Especial para que esta consolide as alterações porventura feitas pelo Plenário no

texto original da proposição e, assim, ofereça o texto a ser submetido a segunda deliberação.50

Nesse passo, a Comissão Especial só pode promover alterações formais e redacionais,

de acordo com o deliberado pelo Plenário, sendo-lhe defeso promover alterações de mérito. O

texto assim produzido é publicado e submetido a apreciação em segundo turno.

                                                          
49 RICD, arts. 161 e 162.
50 RICD, arts. 194 e 196.
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Uma alteração a esse rito foi promovida pelo Presidente da Câmara dos Deputados ao

proferir decisão, em 29/10/97,  à Questão de Ordem nº 10.442, de 1997.

A Proposta de Emenda à Constituição nº 173, de 1995, reforma administrativa, fora

aprovada em primeiro turno com diversas alterações em seu texto original promovidas por

meio de emendas aglutinativas e destaques oferecidos em Plenário.

Oferecida, pela Comissão Especial, a redação a ser submetida ao segundo turno, foi esta

contestada, por meio da citada questão de ordem, argumentando o seu autor que a Comissão

promovera diversas alterações no texto sem consonância com as deliberações tomadas pelo

voto de três quintos da composição da Casa, requerendo, em conseqüência, as necessárias

correções antes do seguimento da matéria.

O Presidente da Câmara, em sua decisão, absteve-se do exame da matéria sob a

justificativa de que não lhe caberia interpretar o sentido das deliberações do Plenário para o fim

de estabelecer o conteúdo redacional da proposição aprovada.

Para solucionar a controvérsia, instituiu ele, nessa ocasião, um procedimento regimental

inédito, consistente na submissão ao Plenário, para decisão por maioria simples, da redação

proposta pela Comissão Especial para o segundo turno.

No caso, o Plenário findou por confirmar o texto proposto pela Comissão Especial. Esse

procedimento foi abandonado pelo Presidente seguinte.

A intervenção teve, no entanto, o efeito de possibilitar o seguimento da tramitação da

matéria.

Interstício

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados estabelece a necessidade da

observância de um interstício de cinco sessões entre a aprovação em primeiro turno e o início

do segundo turno de apreciação de uma proposta de Emenda à Constituição.

Esse intervalo tem  como finalidade possibilitar a ampla publicidade e conhecimento do

texto aprovado em primeira votação, antes de sua apreciação final na Casa.

Em diversas ocasiões foram apresentados requerimentos no sentido de que fosse

dispensado esse interstício na tramitação de determinadas propostas de Emenda, com a

finalidade de possibilitar sua imediata apreciação em segundo turno.
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O atendimento de pedido dessa natureza significaria dar um rito mais célere às

propostas de Emenda à Constituição, por analogia com o procedimento previsto para as

matérias ordinárias.

Embora, via de regra, recusados por falta de previsão regimental, em pelo menos três

ocasiões foram aceitos requerimentos nesse  sentido, que permitiram que fossem

imediatamente deliberadas em segundo turno as Propostas de Emenda à Constituição n.º

559/02 (taxa de iluminação pública), em 18/02/02, nº 333/04 (limite de despesas com Câmaras

de Vereadores), em 28/05/08,  e nº 495/06 (criação de municípios), em 03/12/08.

Isso significa que o Presidente da Câmara, usando suas atribuições regimentais de

condução do processo legislativo, excepcionou, nesses casos específicos, a regra geral e, com

isso, possibilitou a imediata votação dessas propostas, sendo que duas delas foram afinal

aprovadas e promulgadas como Emendas à Constituição.

Promulgação

Uma das mais relevantes alterações no rito de aprovação das Emendas Constitucionais

instituídas por decisão do Presidente da Câmara dos Deputados ocorreu em decisão prolatada

na Questão de Ordem nº 10.130, de 1998, publicada em 04/02/98.

Cuidava-se, então, de alteração promovida pelo Senado Federal no texto aprovado pela

Câmara dos Deputados na Proposta de Emenda à Constituição nº 173, de 1995, reforma

administrativa, consistente na exclusão, por prejudicialidade, de dispositivos referentes à

aposentadoria de juízes de  membros do Tribunal de Contas da União.

Pelo rito regimental, a proposta de Emenda à Constituição oriunda da Câmara dos

Deputados e alterada pelo Senado Federal deve retornar à primeira Casa para nova

tramitação.51

Essa regra decorre da exigência inscrita na Constituição Federal no sentido da

necessidade de aprovação na duas Casas do Congresso Nacional de qualquer alteração ao seu

texto.52

                                                          
51 RICD, art. 203.
52 Constituição Federal, art. 60, §2º.
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Observe-se que essa sistemática difere daquela prevista na Constituição para os projetos

de lei, que, emendados na segunda Casa, voltam para a primeira que toma a decisão final

quanto ao texto a ser eventualmente enviado a sanção.

A razão dessa distinção está no fato de que no nosso sistema jurídico-constitucional a

Constituição ocupa posição de supremacia em relação aos demais tipos normativos, sendo seu

processo de reforma sujeito a procedimentos mais rigorosos do que aqueles previstos para a

edição das demais leis.

Assim, a combinação dos ditames constitucionais com os preceitos regimentais levava à

necessidade de concordância total entre Câmara e Senado acerca da alteração a ser promovida

na Constituição. Enquanto tal convergência não se desse, permaneceria a proposta em

tramitação, de uma Casa para a outra, até haver um texto de consenso ou ser a matéria rejeitada

por uma delas.

Na citada decisão em questão de ordem, o Presidente da Câmara, diante da

comunicação recebida do Senado Federal dando conta de que excluíra dois dispositivos do

texto aprovado pela Câmara, considerou apto para promulgação como Emenda à Constituição o

restante da Proposta, considerando haverem sido suas demais partes aprovadas pela outra Casa.

Como demonstra André Carneiro, o Supremo Tribunal Federal foi, em mais de um

caso, instado a se pronunciar sobre a constitucionalidade desse procedimento, prevalecendo a

tese de que é possível a promulgação parcelada desde que o texto remanescente das alterações,

tido como aprovado pelas duas Casas, mantenha seu sentido normativo. Com esse fundamento,

o Tribunal confirmou algumas modificações questionadas e suspendeu outras (Carneiro, 2007).

Essa inovação criou uma instância decisória inédita na apreciação das propostas de

Emenda à Constituição, configurando uma nova competência a ser exercida pelas Mesas da

Câmara e do Senado, órgãos responsáveis pela promulgação do texto aprovado.

Desde então, passou a caber às Mesas Diretoras das duas Casas interpretarem as

eventuais modificações feitas por uma ou outra e definirem se o texto remanescente mantém,

no caso em concreto, seu “sentido normativo”, expressão, aliás, que carece ser conceituada,

com se depreende das próprias decisões do Pretório referenciadas por Carneiro.

Pelo menos num caso, a divergência entre as Mesas da Câmara e do Senado ensejou um

início de disputa judicial, com a tentativa da Mesa do Senado de obter do Supremo Tribunal

Federal, por meio de Mandado de Segurança, decisão que obrigasse a Mesa da Câmara a
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promulgar parte da Proposta de Emenda à Constituição nº 333, de 2004, que trata das Câmaras

de Vereadores dos Municípios. A ação foi, afinal, retirada sem que tenha havido decisão da

Corte.53

De toda maneira, a decisão facilitou a aprovação de reformas constitucionais, uma vez

que amenizou a exigência de concordância absoluta entre as duas Casas para a aprovação de

Emendas à Constituição.

De acordo com o estudo de Tsebelis acerca dos modelos bicamerais de parlamentos, a

necessidade de aprovação da proposição legislativa nas duas Câmaras significa um aumento no

número de agentes com poderes de veto, levando a uma maior estabilização das políticas

públicas envolvidas e, assim, no caso, uma maior rigidez constitucional (Tsebelis, 1997) .

A decisão em análise fez, na prática, pelo menos para algumas propostas de Emenda,

uma aproximação com o modelo de decisão das divergências entre as Casas do parlamento por

meio da audiência de um colegiado misto, nesse caso composto pelas respectivas Mesas

Diretoras.

Intervenções dos Presidentes, Governos e coalizões parlamentares

Embora escape aos limites do presente trabalho, é quase inevitável perguntar-se sobre a

relação entre as atuações dos diversos Presidentes da Câmara no período considerado e os

Governos e coalizões respectivos.

A pesquisa de dados efetuada buscou identificar as intervenções relevantes dos

Presidentes da Câmara no processo decisório das propostas de Emenda à Constituição, sem

uma preocupação marcadamente quantitativista.

De todo modo, considerando os eventos interventivos identificados e analisados, uma

aproximação pode ser feita no sentido de distribuí-los cronologicamente pelas Presidências da

Câmara dos Deputados e de tentar interpretá-los no contexto dos Governos e coalizões

parlamentares do período. Isso com algumas observações quanto aos dados.

As decisões relativas à devolução de proposição, apensação, impulsionamento da

tramitação e dispensa de interstício foram computadas, cada uma, como um evento interventivo

                                                          
53 Mandado de Segurança nº 27 807, de 2009.
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independente, já que não configuraram uma mudança de orientação, mas situações pontuais

específicas.

Quanto às mudanças de entendimento concernentes ao parecer de admissibilidade, à

possibilidade de desmembramento, à votação da redação para o segundo turno, ao oferecimento

de emendas aglutinativas e à promulgação parcelada, considerou-se apenas a decisão inicial,

ainda que tenha sido seguida posteriormente por outras presidências, uma vez que o ponto

relevante, nesses casos, foi exatamente a alteração dos critérios de tramitação.

Finalmente, os dados pesquisados sobre criação de comissões especiais e inclusão em

ordem do dia não cobrem todas as presidências e, assim, não serão considerados, para efeitos

quantitativos.

Assim, foram identificados treze eventos interventivos, que se distribuem pelas

Presidências do período estudado da seguinte forma:

- Ibsen Pinheiro (1991/1993)............................................. 02

- Inocêncio Oliveira (1993/1995) ..................................... 00

- Luís Eduardo Magalhães (1995/1997) ........................... 04

- Michel Temer (1997/1999) .............................................02

- Michel Temer (1999/2001) .............................................00

- Aécio Neves (2001/2003) ............................................... 01

- João Paulo Cunha (2003/2005) .......................................01

- Severino Cavalcanti (2005) .............................................00

- Aldo Rebelo (2005/2007) ............................................... 03

Uma análise ligeira sobre a incidência cronológica dos eventos de intervenção

encontrados mostra uma concentração no período entre 1995 e 1999, correspondente ao

primeiro Governo Fernando Henrique Cardoso.

Nesse intervalo foram aprovadas dezesseis Emendas Constitucionais. Entre essas,

destacam-se as referentes a alterações no Título da Ordem Econômica e Financeira, com a
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quebra de monopólios da União e a abertura da economia brasileira aos mercados

internacionais, as reformas administrativa e previdenciária, que introduziram importantes

mudanças no Título da Organização do Estado e as alterações no Título da Tributação e do

Orçamento, as quais possibilitaram a reorganização das finanças públicas e a edição do

chamado Plano Real, que visava o combate à inflação.

As intervenções no período 1991/1993 tiveram índole obstrucionista, com a devolução

de uma proposta considerada inconstitucional e o desmembramento da reforma encaminhada

pelo Presidente Collor de Mello.

Os eventos registrados entre 2005 e 2007 foram todos relativos a apensações de

propostas de Emenda à Constituição recém recebidas a outras já em tramitação, podendo ser

entendidos como uma mudança de entendimento da Presidência e, assim, considerados como

uma única intervenção, dentro dos critérios adotados em hipóteses semelhantes nesta análise.

O período identificado como de maior concentração dos eventos interventivos do

Presidente da Câmara dos Deputados na tramitação das propostas de Emenda à  Constituição

coincide com a existência de um cartel de agenda na Câmara, de acordo com Amorim Neto,

Cox e McCubbins (2003).

Também coincide com o período em que a coalizão de Governo deteve o maior

percentual de cadeiras na Câmara desde a nova Constituição, com 77,19%, entre 26/04/96 e

31/12/98 (Figueiredo, 2007).

Uma explicação para a confluência desses dados poderia estar no fato de que, dadas as

normas internas até então prevalecentes, ainda que contando com uma maioria acima dos três

quintos requeridos para reformar a Constituição, foi necessário mobilizar a Presidência da

Câmara para que usasse seus poderes e atribuições no sentido de possibilitar a tramitação das

matérias constitucionais, até mesmo alterando procedimentos e interpretações regimentais e

eliminando recursos obstrucionistas da minoria.

É certo, no entanto, que a compreensão da dinâmica do relacionamento entre o

Presidente da Câmara dos Deputados e o Governo, perpassado pela atuação dos Líderes da

respectiva coalizão, carecerá de estudos mais aprofundados.

De um lado, os dados referentes a criação de Comissões Especiais e inclusão em Ordem

do Dia utilizados no presente trabalho não foram levantados para todo o período, uma vez que
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o propósito da pesquisa era apenas identificar os eventos interventivos, analisar sua natureza e

verificar a influência que tiveram na tramitação das propostas de Emenda à Constituição.

Uma busca mais exaustiva desses elementos poderá confirmar ou relativizar a aparente

relação direta entre atuação do Presidente da Câmara e o apoio a propostas oriundas do

Governo.

De igual modo, as interações entre o Presidente da Câmara e os Líderes da coalizão de

Governo estão apenas sugeridas e indicadas de modo incipiente nesta dissertação. Sendo certo

que as normas regimentais repartem os poderes internos de decisão entre esses agentes, restaria

saber, por exemplo, se um Presidente eleito com uma maior concentração de votos do Plenário

tem uma atuação diferente de outro sufragado apenas por maioria simples. Na análise de Jenny

e Müller, seria de se esperar, no primeiro caso, uma atuação mais neutra, em relação à

vinculação partidária, do que no segundo.

Também seria importante analisar a atuação do Presidente em situações em que a

coalizão de Governo fosse minoritária, quando talvez fosse de se esperar intervenções mais

obstrucionistas do que incentivadoras do andamento das matérias.

Igualmente, embora a análise da atuação do Presidente da Câmara na tramitação das

propostas de Emenda à Constituição permita algumas generalizações em relação às demais

proposições legislativas, um estudo mais pormenorizado das peculiaridades dessas últimas seria

necessário para que se pudesse dimensionar e analisar a participação do Presidente no processo

decisório geral do parlamento, em relação à elaboração das leis.

Considerações sobre os dados analisados

Os dados levantados e analisados dão conta de que os Presidentes da Câmara dos

Deputados efetivamente se utilizaram de seus poderes e atribuições regimentais para intervirem

na tramitação das propostas de Emenda à Constituição apresentadas à Casa a partir de 1991.

Em particular, no período correspondente ao primeiro governo Fernando Henrique,

quando existiu na Câmara um cartel de agenda (Amorim Neto, Cox e McCubbins, 2003) e o

Executivo tinha uma pauta de mudanças mais extremadas, distanciadas das preferências do

legislador mediano, consistente na alteração de políticas públicas de grande repercussão social,
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houve uma utilização mais intensa dos dispositivos regimentais colocados à disposição do

Presidente da Casa para intervir no processo decisório legislativo.

Tal constatação está, em termos gerais, de acordo com a conclusão de Marcus Melo no

sentido de que as reformas de segunda geração foram possíveis no Brasil, nesse período, em

razão de o Presidente da República ter tido suficientes incentivos e capacidades institucionais

para implementar sua agenda, entre os quais normas de organização interna no Congresso

capazes de permitir a administração da coalizão de apoio ao Governo (Melo, 2005).

No entanto, os dados encontrados permitem destacar que o Presidente da Câmara dos

Deputados desempenhou um papel proeminente nesses processos de reforma, uma vez que

diversos dispositivos regimentais mobilizados  para viabilizar a tramitação das matérias são de

uso exclusivo ou preponderante do titular do cargo.

Isso ademais do fato já apontado de que, no caso específico de reformas constitucionais,

o Presidente da República dispõe de menos poderes interventivos no processo legislativo, o que

faz com que ele dependa mais dos agentes decisores do parlamento.

Considerando, ainda, que a maioria dos poderes e atribuições regimentais estudados no

processo decisório das propostas de Emenda à Constituição são comuns ao processo legislativo

em geral, configura-se o Presidente da Câmara num destacado protagonista das decisões

legislativas, não se limitando ao exercício de uma coordenação formal dos procedimentos nem

mesmo ao papel de um juiz neutro na aplicação de normas processuais. Ao contrário, ele

intervém no processo decisório e sua atuação tem influência na aprovação de políticas públicas

determinadas.

Essa conclusão harmoniza-se com o posicionamento sugerido inicialmente para o cargo,

aplicando-se em teoria os critérios de Jenny e Müller quanto ao seu nível de poder,

consideradas as normas regimentais e sua accountability, e quanto a seu grau de dependência

ou vinculação partidária (partisanship): trata-se de um Presidente de parlamento com muitos

poderes e atribuições garantidos pelo Regimento Interno e pelas praxes legislativas, com grau

médio de independência de atuação em relação ao seu partido ou à coalizão de Governo.

Consideradas em seus efeitos gerais e permanentes, as intervenções efetuadas pelos

Presidentes da Câmara modificaram substancialmente a tramitação dessas matérias,

especialmente no sentido de facilitar a aprovação de reformas constitucionais.
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A aceleração no ritmo das alterações na Constituição foi, aliás, constatada em outras

análises, segundo as quais o próprio caráter dirigente desta e seu amplo campo de incidência

normativa conduziram a essa postura por parte de Governos e legislaturas (Leal, 2009).
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Conclusão

O estudo dos poderes e atribuições do Presidente da Câmara dos Deputados, à luz das

teorias sobre comportamento e organização parlamentar e em comparação com seus congêneres

em legislativos de outras democracias, colocou em destaque a importância do cargo e as

possibilidades que seus titulares têm de participação e de intervenção no processo decisório da

Casa.

A análise dos dados coletados a partir de pesquisa sobre a tramitação das propostas de

Emenda à Constituição desde 1991 até 2007  mostrou que os Presidentes da Câmara dos

Deputados, com exercício no período, efetivamente se valeram de seus poderes e atribuições

regimentais para modificarem procedimentos legislativos e para interferirem no andamento de

matérias específicas, quer no sentido de obstar quer para favorecer o trâmite.

Considerando-se a importância que as Emendas Constitucionais aprovadas nas últimas

duas décadas tiveram no reordenamento jurídico e social do País, pode-se entender que os

Presidentes da Câmara dos Deputados tiveram importante papel nessa reconfiguração

institucional e econômica.

Ressalte-se que o Congresso Nacional tem tido, desde 1988, uma pauta permanente de

reformas constitucionais propostas pelos sucessivos Governos e legislaturas.

Além disso, características da tramitação das propostas de Emenda à Constituição e dos

eventos interventivos estudados permitem em algum grau inferir que essa influência possa ter

se estendido ao processo decisório das demais proposições legislativas, inclusive aquelas

regulamentadoras das reformas constitucionais aprovadas.

O cotejamento dos poderes e atribuições do Presidente da Câmara dos Deputados com

os dos Líderes partidários permite identificar tanto cooperação, pelo compartilhamento de

alguns espaços de decisão, quanto complementaridade e interdependência, com a reserva de

jurisdição sobre algumas questões nas mãos do Presidente ou dos Líderes.

A análise dos eventos de intervenção do Presidente da Câmara no processo decisório

das propostas de Emenda à Constituição considerados do ponto de vista cronológico sugere

relacionamento tanto com os Governos quanto com as coalizões partidárias do período.
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Com relação ao enquadramento teórico dos fenômenos pesquisados, é reforçada a

noção de que as instituições são importantes para o funcionamento dos parlamentos e de que

essas estão relacionadas com as preferências e o comportamento dos legisladores.

Em especial, os poderes e atribuições do Presidente da Câmara dos Deputados insere

esse cargo entre aqueles para os quais privilégios e benefícios especiais são concedidos para

que seu ocupante possa atuar no sentido de garantir o funcionamento eficiente do parlamento

diante das preferências individuais dos legisladores, buscando resolver os dilemas de ação

coletiva e intervindo diante de impasses no processo decisório, num vertente, pois

distributivista.

Esses privilégios e benefícios explicariam o maior grau de especialização e de

longevidade na carreira legislativa de seus ocupantes em relação aos demais legisladores já

constatados em outros estudos.

De outra parte, também é ressaltada a vinculação do cargo com a atuação dos partidos

políticos no Congresso Nacional, uma vez que a regra de maioria prevista para a escolha de seu

ocupante garante, em princípio, o controle do posto pela maioria. Sob esse aspecto, no entanto,

deve-se considerar a relativa independência que o Presidente da Câmara tem em relação aos

Líderes partidários, assumindo ele, inclusive, um papel de coordenação da atuação desses,

mediando o funcionamento das coalizões de Governo.

Finalmente, algumas linhas de aprofundamento, complementação e validação do estudo

empreendido devem ser destacadas.

O relacionamento entre o Presidente e Líderes partidários no processo decisório da

Câmara dos Deputados, apenas referenciado neste trabalho, merece consideração e pesquisa

específica, especialmente no contexto do funcionamento das coalizões de Governo, quer

majoritárias, quer minoritárias.

De igual modo,  a dinâmica das relações entre o Presidente da Câmara e o Governo

pode ser estudada sob outros ângulos, além do processo decisório interno do Legislativo,

consideradas questões como o controle de agenda do parlamento, o equilíbrio entre os Poderes

e a intensidade da atuação legiferante do Presidente da República.

A possibilidade de generalização dos mecanismos de interferência do Presidente da

Câmara para os processos decisórios das proposições legislativas em geral, sugerida, sob

algumas condições, nesta dissertação também careceria de avaliação em estudo específico.
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De todo modo, nos limites da presente pesquisa, a conclusão é no sentido da

constatação da importância do cargo de Presidente da Câmara no processo decisório legislativo,

apontadas formas específicas de sua atuação e intervenção no trâmite das proposições e

destacado o peso de sua participação em vista dos outros agentes decisores do parlamento.
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