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Prefácio

Prefácio

Este livro é um dos resultados do programa de doutorado interins-
titucional realizado pelo Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiço-
amento (Cefor) da Câmara dos Deputados em parceria com o Instituto 
Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj). Um momento sui 
generis para o Parlamento brasileiro, em que o “pensar a Câmara, pensar 
o Legislativo, pensar a democracia”, moto da Coordenação de Pós-Gra-
duação do Cefor, materializa-se de forma primorosa. Aqui, servidores do 
Legislativo tomam posições sobre o Legislativo – defender teses é tomar 
posições, literalmente, pela raiz grega  – e criam, genuinamente, um 
novo espaço para o avanço do conhecimento, híbrido por natureza, como 
amálgama entre o fazer e o “pensar o fazer”.

Presente em outros níveis de reflexão, como nos cursos de pós-gra-
duação lato sensu ou no curso de mestrado interinstitucional, também rea-
lizado pela mesma parceria, essa dimensão reflexiva entre o profissional e 
a ciência ganha, no doutorado, status de produção de conhecimento novo, 
criativo, que reordena, ainda que discretamente, o conhecimento existen-
te sobre o Poder Legislativo. Esse conhecimento se constrói e reconstrói 
na medida em que se caminha, uma vez que se trata de campo do saber 
notoriamente transdisciplinar, que dialoga em profundidade com várias 
das ciências estabelecidas, mas reivindica território próprio, fundamen-
tado em suas especificidades.

É considerado essencial para a obtenção do grau de doutor que os can-
didatos tenham experiência em pesquisa e que revelem qualidades como 
bons pesquisadores – que ultrapassem o domínio de uma área, requisito do 
mestrado, e consigam enxergá-la criticamente. Crítica, nesse caso, em um 
de seus primevos sentidos, o de pôr em destaque o não usual, o diferente, e 
que acaba por interpelar o usual e o corrente e revelar suas insuficiências. Os 
autores presentes nesta coletânea demonstraram essa competência e, com 
seus textos, trazem real contribuição ao conhecimento sobre o Legislativo.
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O primeiro bloco temático traz olhares variados sobre um tema clás-
sico da ciência política: as relações entre o Poder Executivo e o Poder Le-
gislativo. Fábio de Barros Correia Gomes trabalha a partir da noção de 
sistema e propõe uma chave explicativa para as interações entre o Legis-
lativo e o Executivo na produção legislativa em nível federal. Apesar de 
ratificar a noção de presidencialismo de coalizão, Gomes matiza o concei-
to, destacando indícios de que um único padrão de interação, baseado na 
predominância de um dos poderes, não é adequado para a compreensão 
plena do caso brasileiro.

Contudo, Gomes avança em suas conclusões para uma afirmação da 
necessidade do presidencialismo de coalizão como instrumento de coor-
denação entre poderes, pois torna o sistema como um todo operacional, 
mesmo diante de fragilidades institucionais e sistêmicas, realçadas ao 
longo de seu capítulo. De um certo modo, o presidencialismo de coalizão 
atuou como elemento de estabilidade e propiciou, consequentemente, a 
ocorrência de aprendizado e amadurecimento sistêmico, que se traduzi-
ram, por sua vez, em uma certa regularidade da produção legislativa. Nes-
se quadro, um dos temas abordados pelo autor é a capacidade do sistema 
em produzir normas de interesse amplo mesmo diante de um quadro 
institucional de severas restrições – como a falta de orçamento, baixa per-
cepção de conexão eleitoral por parte dos parlamentares, fragmentação 
da sociedade e do Estado.

Ricardo de João Braga, em seu capítulo, trava um diálogo com essa 
mesma perspectiva, porém com enfoque diferenciado, ao analisar detalha-
damente a proposta de reforma bancária no governo Dutra (1946-1950). A 
partir desse rico estudo de caso, Braga desvenda um aparente paradoxo a 
partir da lógica das relações entre Executivo e Legislativo: um governo tido 
como liberal capitaneando uma proposta de intervenção no mercado. Ao 
esmiuçar a trajetória legislativa da proposta de reforma bancária, seu tra-
balho evidencia um Congresso preocupado com a estabilidade econômica 
e com questões de interesse social amplo, muito diferente das visões tradi-
cionais do Legislativo como “delegado de pequenos interesses paroquiais”, 
em suas palavras.
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João Ricardo Carvalho de Souza analisa a relação entre Executivo 
e Legislativo em uma esfera muito particular do processo legislativo: a 
política externa. Esse autor, que parte dos conceitos de compatibilidade 
e consenso e adota a variável “tempo de tramitação”, aplica sofisticado 
procedimento metodológico para evidenciar o grau de independência do 
Legislativo no que concerne à política externa nacional. Em sua análise, 
Souza traz à tona um importante aspecto do processo legislativo, muitas 
vezes escamoteado ou esquecido: o silêncio legislativo, como variável re-
veladora de que a omissão, na política, é um ato.

Os resultados alcançados pelo autor revelam, inequivocamente, uma 
participação ativa do Congresso Nacional na formulação da política exter-
na brasileira, sobretudo por meio da utilização do fator tempo de aprecia-
ção das matérias. Essa participação foi multiforme: cooperação, conflito 
ou formas híbridas de cooperação e oposição. Mais relevante do que o 
exercício morfológico, entretanto, a contribuição de sua pesquisa está na 
identificação da relevância congressual na produção de políticas públicas 
para áreas específicas. Essa conclusão de Souza dialoga com as conclusões 
dos capítulos anteriores, nos quais Gomes e Braga, por outros caminhos, 
apontam a necessidade de relativização das teses de predominância do 
Poder Executivo sobre o Poder Legislativo.

Três dos trabalhos tratam do tema comunicação, constituindo o se-
gundo bloco temático do livro. Por uma feliz coincidência, uma vez que 
foram produzidos de forma independente, são trabalhos que se comple-
mentam, permitindo ao leitor uma compreensão do fenômeno comuni-
cativo na Câmara dos Deputados de forma ampla, seja considerando-se a 
Câmara dos Deputados como receptora, seja enxergando-a como emisso-
ra, seja, ainda, avaliando a recepção externa de sua produção informativa. 

Em um certo sentido, política é “aquilo que é pertinente ao diverso”. 
O capítulo de Erika Maria Bastos de Assis dialoga com essa perspectiva ao 
mostrar a diversidade presente no olhar que se lança ao Congresso, tradu-
zido em mensagens enviadas aos parlamentares. A autora, ao buscar enxer-
gar o Congresso aos olhos do povo, acaba revelando o povo do ponto de vista 
do Congresso. Faz sentido, portanto, a proposta do texto de se fundamentar 
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como uma antropologia da política, desenraizando conceitos do seu plano 
abstrato para encontrá-los profundamente enraizados no plano do concre-
to, do mundo da vida.

O Parlamento não opera às cegas e, seja qual for o conceito que se assu-
ma de representação, está presente a busca de sintonia com o representado, 
ou seja, o povo. As novas tecnologias de informação e comunicação causam 
alterações significativas nas modalidades disponíveis ao grande público 
para contato com instituições complexas e fisicamente restritas, como a 
Câmara dos Deputados. O cidadão dos rincões brasileiros, antes do ad-
vento da internet, por exemplo, via-se restrito a poucas opções de interlo-
cução com os deputados federais. Programas como o Fale com o Deputado 
criam novas possibilidades e, nesse sentido, democratizam o acesso ao 
Poder Legislativo em nível federal. Ao explorar o conteúdo do material re-
cebido por meio desse canal, a autora desvela importantes elementos que 
permitem identificar o que seria a “agenda do povo”, ou, minimamente, a 
agenda da parcela do povo que se expressou por meio desse instrumento. 
Os silêncios no processo, como o registro de insuficiente adesão par-
lamentar ao instrumento – registrada pela baixa quantidade de res-
postas às mensagens recebidas – adquire, sob esse olhar, a dimensão 
sintomática de uma dissonância de agendas, trazendo à baila questões 
de fundo sobre o próprio fenômeno da democracia representativa. 

O percurso escolhido por Cristiane Brum Bernardes segue em sen-
tido inverso: da Câmara para os cidadãos. Se, por um lado, o trabalho de 
Assis termina por revelar a diversidade dos olhares externos sobre o Con-
gresso, por outro, o trabalho de Bernardes parte da diversidade dos olha-
res internos. Enquanto a primeira buscou verificar como essa diversidade 
externa se transformava em coesão de tratamento internamente, a segun-
da trata da busca de coesão para a informação que será externalizada, a 
partir da grande diversidade interna.

Cada um dos 513 parlamentares é produtor intensivo de informações, 
dada a própria natureza do fazer político. Capturar dessa massa atomizada 
aquilo que é relevante em termos do coletivo – Câmara dos Deputados – 
para ser compartilhado com a sociedade como informação institucional, é 
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uma tarefa árdua, por vezes uma aventura. Agrega complexidade à tarefa 
o fato da Câmara estar presente em praticamente todas as mídias – televi-
são, rádio, jornal, agência, internet, redes sociais –, requerendo linguagem e 
tratamentos específicos em cada situação comunicativa. A dinâmica hiper-
bólica dos acontecimentos na Câmara, a coroar o desafio da comunicação 
institucional, seja como instância concentradora da atenção nacional por 
ser palco privilegiado do mundo político, seja como agente promotor de 
uma miríade de fatos, eventos, notícias.

Para além dessa complexa tarefa operacional, por assim dizer, o tex-
to de Bernardes remete a uma preocupação pertinente a todos os que se 
ocupam da comunicação institucional, exacerbada, no caso da Câmara 
dos Deputados, por sua natureza: o difícil equilíbrio entre o que é jor-
nalístico, o que é publicitário e o que é de relações públicas. A partir de 
compromissos constitucionais e institucionais com valores como trans-
parência, publicidade, impessoalidade, imparcialidade, a voz da Câmara 
dos Deputados assume-se informativa, compondo, dessa forma, interes-
sante instrumento de accountability para a sociedade, que se põe a par do 
que se passa no Parlamento. Movida pela necessidade de dar visibilidade 
às atividades que lhe são peculiares, legitimamente, a voz da Câmara dos 
Deputados é também institucional, compondo um discurso híbrido, que 
marca a produção informativa da Casa para o público externo.

O capítulo de Malena Rehbein Rodrigues completa de forma compe-
tente esse bloco sobre comunicação ao propor a análise da recepção, pela 
imprensa, de conteúdos informativos produzidos pelos poderes públicos. 
Rodrigues transcende tanto a questão dos conteúdos informativos pro-
duzidos institucionalmente, ao focar conteúdo noticioso constante dos 
veículos midiáticos, quanto a questão do Poder Legislativo, ao incluir o 
Executivo em sua reflexão. Por um olhar bastante diferente do usual na 
ciência política, o capítulo de Rodrigues retoma a discussão presente no 
bloco inicial, sobre as relações entre o Executivo e o Legislativo, apontan-
do possibilidades de paralelismo entre a interpretação da recepção midiá-
tica e as formas de atuação e interação entre esses poderes.
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A preferência pelo escândalo, a primazia do negativo e a pervasividade 
dos bastidores são elementos tradicionais no processo midiático, agudiza-
dos, no caso do Poder Legislativo, pela qualidade de seus processos comuni-
cativos, conforme apontado pelos estudos de Assis e de Bernardes. É digno 
de nota o fato de Rodrigues encerrar seu capítulo com uma reflexão sobre 
a qualidade da democracia, a partir das suas reflexões sobre a mídia como 
um dos elementos do sistema democrático. A associação entre comunica-
ção e democracia integra os três capítulos e perpassa a discussão central 
proposta pelo livro: a qualidade da democracia a partir das formas de ser e 
de atuar do Poder Legislativo.

André Sathler Guimarães
Fernando Sabóia Vieira



Parte I
Relações entre o Poder Executivo 

e o Poder Legislativo
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Uma abordagem sistêmica e estratégica 
para analisar as interações entre o 

Legislativo e o Executivo na produção 
legislativa federal do Brasil

Fabio de Barros Correia Gomes 1

Resumo

Este estudo aborda a relação entre o Legislativo e o Executivo na produ-
ção das políticas brasileiras. Identifica os elementos do sistema de produ-
ção legislativa do Brasil – regras estruturantes, atores, recursos, instâncias 
de decisão e tipos de políticas produzidas – e propõe um modelo para o caso 
brasileiro de presidencialismo de coalizão, com base na literatura nacional 
e em pesquisas sobre a relação entre o presidente e o Congresso dos EUA. O 
sistema é estruturado pelo marco normativo de maior hierarquia, a Consti-
tuição, e considera as interações estratégicas que ocorrem nas fases de ini-
ciação, apreciação e conclusão da tramitação de proposições legislativas em 
três vias distintas: a constitucional, a complementar e a ordinária. Esse mo-
delo foi aplicado a um conjunto de cerca de 21 mil proposições, sobre todos 
os temas, apresentadas no Congresso entre 1999 e 2006. Foram observados 
indícios de quatro tipos de interação, segundo padrões de conflito e lideran-
ça dos atores: liderança da coalizão, liderança do Legislativo, cooperação e 
impasse. Os dados opõem-se à demarcação da agenda entre os poderes 
e indicam que o êxito do Executivo variou inversamente à hierarquia da 
via analisada e que o desempenho do Legislativo superou o do Execu tivo 
na via constitucional (com destaque para a atividade do Senado) e nas 

1 Doutor em Ciência Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em 
Política Social pela Universidade de Brasília, mestre em Saúde Pública pela Emory 
University (Atlanta) e graduado em Medicina pela Universidade Federal de Pernam- 
buco. Contato: fabio.gomes@camara.gov.br; http://lattes.cnpq.br/5859254146907966.
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leis provenientes de projetos de lei ordinária. Contudo, a coalizão pre-
dominou em todas as vias. Análises qualitativas sugerem que, apesar 
das muitas regularidades identificadas no sistema, fragmentações na 
sociedade e no Estado persistem como fatores que limitam a produção de 
políticas mais equitativas.

Palavras-chave: Legislativo; Executivo; política pública; produção legisla-
tiva; poderes.

1 Introdução

Este artigo sintetiza os principais argumentos e achados da tese de dou-
torado em ciência política intitulada Interações entre o Legislativo e o Exe-
cutivo Federal do Brasil na Definição de Políticas de Interesse Amplo: uma 
Abordagem Sistêmica, com Aplicação na Saúde (GOMES, 2011). O estudo in-
sere-se no debate sobre a capacidade de o sistema político nacional produzir 
consistentemente políticas que promovam o interesse mais amplo de sua po-
pulação ao invés de beneficiarem predominantemente os interesses de gru-
pos particulares, com implicações para a qualidade da democracia.

No caso brasileiro, em que a definição do componente normativo 
de políticas de interesse nacional ocorre geralmente por meio de legis-
lação federal, a análise das interações entre os poderes da República que 
possuem as maiores competências na produção legal – o Legislativo e o 
Executivo – tem oferecido elementos para alimentar o referido debate. É 
possível identificar na literatura pertinente à interação entre os poderes 
dois polos de argumentação mais destacados: o da paralisia decisória, as-
sociado a uma incapacidade de o Executivo implementar uma agenda de 
governo de interesse amplo, e a governabilidade com predominância do 
Executivo na definição e aprovação de leis, num contexto de presidencia-
lismo de coalizão.
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Tais argumentações resultam em predições conflitantes sobre o pa-
pel dos poderes e a natureza da produção legislativa; desse modo, esse 
estudo focalizou, numa primeira fase, a identificação de questões me-
todológicas que pudessem influenciar tal disparidade na formulação de 
argumentos teó ricos. A partir dessa reflexão, constatou-se a necessidade 
de uma descrição mais aprofundada do funcionamento do sistema de pro-
dução legislativa federal, pois a paralisia decisória não se confirmou – pelo 
contrário, o Brasil vem implementando políticas de interesse amplo, reco-
nhecidas internacionalmente, desde a adoção da Constituição de 1988 – e, 
além disso, foram detectados elementos que sugerem uma superestimação 
do papel do Executivo. Optou-se, então, por uma abordagem intermediária 
entre os dois polos do debate, por meio de um modelo teórico que atenua a 
fragmentação das perspectivas distributivista, partidária e informacional – 
originalmente destinadas a esclarecer o funcionamento do fortalecido siste-
ma de comissões do Congresso dos Estados Unidos da América – e que in-
tegra as abordagens sistêmica e estratégica. A primeira abordagem favorece 
a análise das características e das relações entre os elementos constitutivos 
do sistema; e a segunda, a consideração de tipos diferenciados de interação 
entre os poderes, que ocorrem em vias legislativas estratégicas distintas, em 
função do conteúdo temático e da relevância das políticas.

Os seguintes elementos do sistema de produção legislativa do Brasil 
foram identificados: regras estruturantes (determinadas historicamente), 
atores (com seus interesses institucionais e individuais), recursos (legis-
lativos e não legislativos), instâncias de decisão (plenários e comissões de 
ambas as Casas e do Congresso) e tipos de políticas produzidas. Nesse arca-
bouço sistêmico também foram destacadas as oportunidades de interações 
estratégicas entre os atores e foram identificadas três vias legislativas: a 
constitucional, a complementar e a ordinária, cada qual com seus objetivos, 
regras de tramitação e, principalmente, tipos de proposições disponíveis.

A argumentação sobre o funcionamento desse sistema valorizou o pa-
pel da Constituição de 1988 na promoção de duas lógicas. Uma delas é a da 
busca da governabilidade no nível hierárquico inferior (legislação ordinária), 
associada a uma maior accountability e à responsabilidade orçamentária do 
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Executivo. Isso influencia o modo como as políticas são definidas e im-
plementadas. A outra lógica, a da constitucionalização de diretrizes que 
promovem a equidade social, afeta o conteúdo dessas políticas e asso-
cia-se a regras que oferecem relativa proteção contra modificações da 
Constituição para produzir path dependencies. Estas restringem a atua-
ção do Executivo e criam conexões normativas com a produção de futu-
ras legislaturas.

A análise dos limites e potencialidades dos elementos dos sistemas 
resultou na proposição de quatro tipos ideais de interação entre os pode-
res para o contexto brasileiro de presidencialismo de coalizão: a coopera-
ção, a liderança da coalizão, a liderança do Legislativo e o impasse. Cada 
tipo foi caracterizado segundo o comportamento de variáveis observadas 
nas fases de iniciação, apreciação e conclusão da tramitação das propo-
sições, com ênfase na liderança dos atores e no nível de conflito gerado 
pelo conteúdo das proposições.

As hipóteses descritivas e analíticas a respeito do relacionamento en-
tre os poderes foram testadas por meio de banco de dados – com base no 
Sistema de Informações Legislativas (Sileg), da Câmara dos Deputados; no 
Prodasen, do Senado Federal; e no sítio do Planalto, na internet – que in-
cluiu mais de 21 mil proposições, entre constitucionais, complementares e 
ordinárias. Para maior aprofundamento qualitativo, também foram anali-
sadas as tramitações de um subconjunto de proposições relacionadas a um 
setor específico, o da saúde, e realizado estudo de caso sobre o financiamen-
to desse setor.

Os achados desse artigo são detalhados a seguir, por meio de seções 
que abordam: a) aspectos relevantes da revisão da literatura; b) neces-
sidade de uma abordagem sistêmica e estratégica, a partir de questões 
teóricas e metodológicas sobre estudos de produção legislativa; c) siste-
ma de produção legislativa; d) resultados empíricos; e e) considerações 
finais, incluídas sugestões sobre necessidades de pesquisa e aperfeiço-
amento do sistema.
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2 Revisão da literatura sobre a relação entre os 
poderes na produção legal

Os poderes Legislativo e Executivo têm quase 200 anos de interações 
no Brasil, guiadas por sete constituições. Com o início do período republica-
no em 1889, esperou-se um papel mais ativo do Legislativo na produção le-
gal. Entretanto, a centralização do processo decisório no Executivo perma-
neceu e foi exacerbado durante os períodos de supressão de prerrogativas 
do Legislativo – de 1937 a 1945, no Estado Novo, e de 1964 a 1985, no governo 
militar. Os períodos de restauração da democracia – depois de 1946 e após 
1988 – representaram novas possibilidades de interação entre os poderes.

Pinto (2009) observou movimentos cíclicos na capacidade de o Le-
gislativo influenciar a produção de leis por meio de instrumentos dis-
ponibilizados pelas constituições. Por exemplo: os requerimentos para 
derrubar um veto presidencial, a competência para iniciar projetos de 
lei orçamentários e a capacidade de acelerar o fluxo de deliberação pela 
adoção de requerimentos de urgência. Esses instrumentos foram recor-
rentemente modificados pelas constituições, o que refletiu alterações 
críticas no poder político.

Atualmente, o Congresso brasileiro – composto pelo Senado Federal 
e pela Câmara dos Deputados – tem sido caracterizado como reativo à ca-
pacidade de o Executivo liderar a agenda, de acordo com a tipologia ela-
borada por Cox e Morgenstern (2001). Também há razoável consenso de 
que a capacidade de o presidente da República implementar sua agenda 
depende de decisões estratégicas na construção de coalizões de governo, 
baseadas na distribuição de cargos no governo entre os partidos políticos, 
para a obtenção de maiorias legislativas (ABRANCHES, 1988; AMORIM 
NETO, COX e MCCUBBINS, 2003; SANTOS, 2003). Entretanto, há discor-
dâncias na percepção da capacidade de as instituições promoverem a go-
vernabilidade e a produção de políticas de interesse amplo, expressos nos 
dois polos de debate mencionados anteriormente.

Durante a década de 1990, diante de um contexto de crise econô-
mica, as instituições políticas brasileiras foram consideradas caóticas e 
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destinadas à paralisia decisória, pois o Executivo não conseguia superar 
a fragmentação de um Congresso ávido por demandas particularizadas. 
Assim, o polo que enfatizou a paralisia decisória utilizou argumentos 
obtidos na observação do sistema eleitoral altamente proporcional (que 
gera um excessivo número de potenciais pontos de veto), bem como sa-
lientou as práticas paroquialistas e particularistas no sistema político 
(MAINWARING, 1993; AMES, 2001).

Como as predições associadas a essa perspectiva não se confirmaram, 
algumas revisões, ainda que tenham mantido o pressuposto de predomi-
nância de políticas distributivas (com ganhos concentrados e custos difu-
sos para a sociedade), estão modificando o resultado de paralisia decisória 
para a possibilidade de sucesso devido à informalidade das instituições, 
que permitem a adoção de políticas necessárias pelas elites dirigentes 
(ARMIJO, FAUCHER E MAGDALENA, 2006). Essas visões excluem os 
avanços institucionais promovidos pela Constituição de 1988 como uma 
explicação alternativa para o paradoxo brasileiro, no qual instituições de-
feituosas produziriam resultados razoáveis. De fato, alguns percebe-
ram a Constituição como inadequada ou inconsequente (AMES, 2001; 
NUNN, 2009).

Por outro lado, pesquisadores brasileiros demonstraram que, no 
contexto do presidencialismo de coalizão, o Executivo tem utilizado prer-
rogativas institucionais para garantir a governabilidade e predominar 
como autor da maior parte da intensa produção legal no país. Esse polo 
valorizou a governabilidade com predominância do Executivo e rejeitou a 
transposição de argumentos da arena eleitoral para a legislativa (SANTOS, 
1999) e a percepção de que o Legislativo não permite ao Executivo gover-
nar. Figueiredo e Limongi (1999a) mostraram que, de 3.042 leis aprovadas 
entre 1989 e 2001, 86% foram propostas pelo Executivo, que teve elevados 
níveis de sucesso na aprovação de seus projetos (cerca de 90%).

Para esses autores, os potenciais excessos de veto produzidos pelo sis-
tema eleitoral não são refletidos na produção legal devido a instrumentos 
institucionais que fortalecem o papel do Executivo e centralizam o processo 
de decisão, favorecendo a relação dos líderes partidários com o presidente da 



21

Parte I – Relações entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo

República. Desse modo, a capacidade de os atores obterem ganhos particula-
rizados é limitada (FIGUEIREDO e LIMONGI, 1999b, 2004, 2007) e o Executi-
vo tem o domínio da agenda devido às vantagens institucionais para aprovar 
suas proposições legislativas – como as medidas provisórias do Executivo 
com imediata força de lei, o poder de vetar leis ou partes delas e de solicitar 
urgência para seus projetos – e à fragilidade relativa das comissões temáticas 
do Congresso (PEREIRA e MUELLER, 2000; SANTOS, 2003).

Consequentemente, a agenda e a legislação resultantes são predomi-
nantemente de amplitude nacional (AMORIM NETO e SANTOS, 2003), 
pois o Executivo responde a demandas nacionais. Os parlamentares sina-
lizam suas preferências ao eleitorado pelo suporte ou oposição à coalizão 
de governo. Em geral, tem sido sugerido que a predominância do Executi-
vo acompanha-se de uma separação das agendas dos poderes: o Executivo 
lidaria com temas econômicos e administrativos; enquanto o Legislativo, 
com os sociais (FIGUEIREDO e LIMONGI, 1996; SANTOS, 2003; AMORIM 
NETO e SANTOS, 2003).

Essas explicações valorizam a perspectiva partidária de organização 
legislativa, mas muitos têm alertado para a necessidade de também serem 
consideradas as perspectivas distributivistas (CARVALHO, 2003; AMORIM 
NETO e SANTOS, 2003; CINTRA, 2007) e a informacional, esta envolvendo 
as comissões (ALMEIDA e SANTOS, 2008). De todo modo, a perspectiva da 
predominância do Executivo na produção legislativa reconhece que a go-
vernabilidade é promovida por instrumentos definidos na Constituição de 
1988. Esse é um importante diferencial em relação ao outro polo do debate.

Em suma, os dados mais consistentes da literatura sobre as relações 
entre os poderes oferecem razoável suporte para um proeminente papel 
do presidente na produção legal, rejeitando a tese da paralisia decisó-
ria. Contudo, há necessidade de aprofundamento da análise, pois novos 
estudos sugerem que a predominância do Executivo pode ter sido su-
perestimada e precisa ser qualificada, já que as bases institucionais do 
funcionamento do presidencialismo de coalizão preveem um comparti-
lhamento de poder.
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Por exemplo, a partir de 1994, o Legislativo tem aumentado sua par-
ticipação como autor de leis ordinárias provenientes de projetos de lei 
ordinária (FIGUEIREDO e LIMONGI, 1999a), superando o quantitativo 
produzido pelo Executivo.2 Essa tendência foi mantida em períodos mais 
recentes (CARVALHO, E. e GOMES, 2008; CARNEIRO, 2009).3

Outros dados sugerem que os interesses dos parlamentares podem 
ser mais amplos do que se supõe atualmente. Amaral (2009) observou que 
a Câmara dos Deputados alterou 76% dos projetos de lei ordinária (PLs) 
apresentados entre fevereiro de 1995 e fevereiro de 1996, sendo as altera-
ções feitas, em sua maioria (67,9%), por meio de substitutivo.4 Também 
observou quantitativo expressivo de PLs aprovados apenas pelas comis-
sões permanentes (51,7%). Cruz (2009) verificou que 73,3% dos PLs do Exe-
cutivo, entre 1999 e 2006, foram objeto de emendas e que 60,2% foram efe-
tivamente modificados pelas comissões da Câmara dos Deputados, o que 
indica que o Legislativo não aprova exatamente o que o Executivo propõe.5

A respeito da separação da agenda entre os poderes, pesquisa sobre 
os temas das emendas orçamentárias apresentadas por parlamentares 
entre 2001 e 2003 mostrou que as modificações efetivadas pelo Legislativo 

2 Isso não ocorre quando são acrescidas as leis ordinárias originárias de outros tipos de 
proposição – medidas provisórias e projetos orçamentários –, pois nesse caso os projetos 
de autoria do Executivo predominam.

3 Carvalho, E. e Gomes (2008) analisaram 15.246 projetos de lei ordinária (PLs) apresenta-
dos na Câmara dos Deputados entre 1999 e 2006 e verificaram que, entre os convertidos 
em lei até março de 2007, 53,5% eram de autoria do Legislativo e 38%, do Executivo. En-
tre os projetos relacionados à saúde, o Legislativo foi autor de 52,5% dos convertidos em 
lei ordinária. Carneiro (2009) analisou as leis ordinárias geradas entre outubro de 1988 e 
dezembro de 2007 e verificou que 79,7% foram de autoria do Executivo (além dos PLs, o 
autor inclui as geradas por meio de medidas provisórias e projetos orçamentários). Nas 
leis originárias de PL, o Legislativo iniciou 47,4% dos casos; e o Executivo, 42%.

4 Esse tipo de proposição gerou 71 leis deliberadas pelo plenário (91,5% em regime de urgência) 
e 76 pelas comissões. Entre os projetos rejeitados, 63% ocorreu por questão de mérito, 28% 
por inadequação financeira e 9% por inadequação jurídica ou constitucional. O Legislativo 
foi autor de 65,3% das leis provenientes de PLs e o Executivo, de 28,6% (AMARAL, 2009).

5 Sobre os PLs do Executivo, a autora verificou que 49% daqueles em regime de urgência 
foram objeto de emenda substitutiva aprovada; 51,7% dos deliberados pelas comissões 
foram alterados; e o tempo médio de tramitação foi de um ano e um mês (CRUZ, 2009).
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na lei orçamentária complementavam as prioridades indicadas pelo Exe-
cutivo, de modo que haveria uma fusão da agenda substantiva do Executi-
vo e de parte do Legislativo, que não apenas anteciparia, mas incorporaria 
a reação do Legislativo (FIGUEIREDO e LIMONGI, 2008).

Não são muitos os estudos que abordam a interação entre poderes na 
produção de políticas específicas, mas eles indicam, por exemplo, que: parla-
mentares apresentaram mais propostas difusoras que concentradoras de 
benefícios nas áreas de educação e saúde, contrariando a perspectiva de 
uma atuação particularizada e distributivista (LEMOS, 1998; MARTINS, 
2011); a então Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara dos 
Deputados atuou com intensa participação de parlamentares como pro-
positores de projetos e com indícios de que a organização apresentava 
componentes distributivistas, mas também informacionais (RICCI e 
LEMOS, 2004); e o Legislativo colaborou na definição de relevantes políti-
cas de educação (MARTINS, 2011) e na resistência a alterações em políti-
cas de interesse social, como a trabalhista (VOGEL, 2010).

Nas políticas de saúde, Rodrigues e Zauli (2002) observaram que, na 
década de 1990, os presidentes legislaram “praticamente à margem do Con-
gresso,” por meio da edição de medidas provisórias, que foram pouco mo-
dificadas em seu conteúdo. Contudo, essas medidas provisórias sugeriram 
uma recuperação da capacidade legiferante do Congresso, pois muitas delas 
foram reeditadas por algum tempo, mas ao final não foram convertidas em 
lei. Além disso, o Legislativo destacou-se como autor de legislação relevante 
para o setor da saúde, particularmente emendas constitucionais. Baptista 
(2003, 2010) avaliou o período pós-Constituição de 1988 e sugeriu uma pre-
ponderância do Executivo na aprovação de leis, “persistindo o caráter indutor 
e concentrador desse poder na forma de relação estabelecida com o Congres-
so Nacional” (BAPTISTA, 2003).6 Godoi (2008) analisou a legislação da saúde 
produzida entre 1988 e 2008 (129 leis ordinárias e 6 emendas constitucionais) 

6 A inclusão de decretos ampliou a intensidade do domínio do Executivo na autoria 
das normas, pois, entre 1990 e 2006, 47% da produção analisada foi proveniente de 
decretos. Contudo, esse instrumento destina-se à regulamentação pelo Executivo de 
leis aprovadas pelo Congresso. O conjunto de proposições analisado incluiu 160 leis e 
três emendas constitucionais.



24

Legislativo e Democracia: Reflexões sobre a Câmara dos Deputados

e rejeitou “as teses de que os parlamentares tendem a produzir leis que dis-
tribuem benefícios concentrados e da primazia do Poder Executivo na pro-
dução de leis.” Encontrou predomínio do Legislativo na aprovação de leis or-
dinárias e de emendas constitucionais. O Executivo predominou na autoria 
de leis estruturantes do Sistema Único de Saúde (SUS) e o Legislativo, na de 
políticas de saúde específicas ou de cunho simbólico.

Percebe-se alguma divergência quanto à questão da predominância 
do Executivo ou do Legislativo na autoria de leis da saúde nos estudos 
mencionados, o que pode ser devido aos tipos de proposições seleciona-
dos para análise ou à classificação de saúde utilizada; contudo, todos des-
tacaram um papel mais direcionador do Executivo nas políticas de saúde.

Essas informações indicam que, numa abordagem um pouco mais 
qualitativa, a predominância de um dos poderes já não parece ser tão fa-
cilmente caracterizada, nem mesmo a demarcação das agendas, pois, se de 
um lado o Legislativo produziu mais leis sobre saúde num período longo de 
observação, de outro, o Executivo teria sido o autor das leis mais relevantes 
de estruturação do SUS, atuando numa área social que, a princípio, seria de 
interesse maior do Legislativo.

3 A necessidade de uma abordagem sistêmica 
e estratégica 

 A diferença nos diagnósticos produzidos pelos dois polos do debate 
mencionados, o atual sucesso de políticas sociais e econômicas adotadas 
pelo país e a existência de dados conflitantes sobre o papel dos poderes 
demandam uma revisão sobre o conhecimento da produção de políticas 
públicas no Brasil. As diferenças podem estar associadas às abordagens 
metodológicas utilizadas. Particularmente relevante seria uma excessiva 
ênfase em modelos de organização legislativa simplificados para repre-
sentar instituições tão complexas. O uso de modelos exclusivos pode pro-
duzir uma simplificação exagerada da realidade, limitando a qualidade 
dos diagnósticos gerados. Segundo Krehbiel (2004), teorias de organi-
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zação do Legislativo “are more like hybrids than purebreads”. Já foi men-
cionada a recomendação de alguns autores sobre a necessidade de consi-
derar mais de uma perspectiva para a compreensão do contexto brasileiro.

As perspectivas distributiva, partidária e informacional, em geral, 
têm sido consideradas como modelos exclusivos; contudo, como abordam 
diferentes dimensões da organização legislativa – respectivamente: tipos 
de políticas produzidas, organização do processo decisório e recursos 
para decisão –, seria possível uma superposição desses fatores ao longo do 
tempo, à medida que as instituições se desenvolvam. 

No caso específico da tese da paralisia decisória, a adoção de pressu-
postos excessivamente distributivistas, associada ao contexto de falha go-
vernamental e de crise da década de 1990, pode ter prevenido a considera-
ção de hipóteses alternativas, que contrariassem as expectativas iniciais. 
A reação a esse tipo de diagnóstico, segundo a tese da governabilidade 
com predominância do Executivo, fundamentou-se, em grande parte, em 
evidências observadas diretamente na produção legislativa e na perspec-
tiva partidária, alcançando grande poder explicativo. Entretanto, alguns 
aspectos metodológicos merecem ser destacados.

Com relação à superestimação do papel do Executivo, a ênfase em 
avaliações quantitativas tem conduzido a fragmentações na análise da 
produção legislativa e a uma desconsideração do próprio conceito de pre-
sidencialismo de coalizão. A fragmentação na análise das agendas dos po-
deres pode estar relacionada à seleção: a) dos atores (por exemplo, a pouca 
valorização do Senado), b) dos locais onde as decisões são tomadas (por 
exemplo, a ênfase dos estudos no plenário da Câmara dos Deputados, em 
detrimento das comissões), c) dos tipos de proposições e de vias legislati-
vas utilizadas (com ênfase nos projetos de lei ordinária ou na agregação 
de vários tipos de proposições) e, principalmente, d) da agenda efetiva-
mente discutida no Congresso (com a análise apenas dos projetos aprova-
dos, excluindo-se os demais projetos apresentados e impedindo, assim, a 
construção de indicadores com denominadores).

Além disso, é preciso considerar que o Executivo detém competên-
cia constitucional exclusiva para iniciar leis sobre matéria orçamentária 
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e de organização administrativa, como, por exemplo, as leis de diretrizes 
orçamentárias e sobre criação de órgãos da administração federal. A não 
consideração das regras de iniciativa exclusiva afeta conclusões sobre a de-
marcação da agenda dos poderes, supervalorizando o papel dos poderes em 
determinadas áreas. Diante do impeditivo constitucional de o Legislativo 
iniciar leis em certos temas, não se pode esperar que estes figurem entre os 
mais frequentes na agenda desse Poder, pois a maioria de suas propostas 
ocorrem forçosamente nos temas restantes, incluindo os sociais. Por con-
seguinte, no caso do Executivo, as mesmas regras favorecem que os temas 
de sua iniciativa exclusiva estejam entre os mais frequentes de autoria desse 
poder (e também no total geral de leis, pois necessidades administrativas de 
rotina geram grande demanda).

Os autores que detectaram a predominância do Executivo na autoria 
das leis produzidas já haviam mencionado a possibilidade de argumentação 
de que a preponderância legislativa do Executivo seja “tão somente quanti-
tativa, uma vez que se traduz na aprovação de leis anódinas, destituídas de 
significado para as políticas públicas” (FIGUEIREDO e LIMONGI, 1999a).

Em síntese, essas observações alertam para o risco de que conclusões 
sobre o padrão de interação entre os poderes estejam sendo influenciadas 
por aspectos metodológicos. Esses aspectos não produziram predições con-
sistentes com a produção de políticas observada, mas podem ser aperfeiçoa-
dos para facilitar a percepção de níveis de relevância na agenda proposta e na 
aprovada e do efetivo papel dos poderes na elaboração legislativa.

Assim, ainda que a perspectiva partidária esteja fundamentada em 
dados empíricos e possua maior poder explicativo sobre o que ocorre na 
esfera legislativa atualmente, o conhecimento pode ser ampliado pela in-
corporação de elementos das outras perspectivas. Isso facilitaria a identi-
ficação de interesses relacionados às estratégias de decisão em casos con-
cretos (também considerando a perspectiva distributivista) e permitiria 
explicar novos desenvolvimentos, como uma maior participação das co-
missões permanentes das casas legislativas na produção de leis (apoiada 
pela perspectiva informacional).
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Para avançar na compreensão do produto da relação entre o Legisla-
tivo e o Executivo, faz-se necessário o emprego de uma abordagem mais 
integrada, ou seja, que analise as contribuições e os resultados obtidos 
pelo conjunto das instituições envolvidas e permita a consideração dos 
diferenciados instrumentos disponíveis aos atores nas instâncias de deci-
são relevantes, de forma que possibilite a identificação de variações quali-
tativas nos tipos de interação e em seus resultados.

Santos (1997) destaca que opções metodológicas podem interferir 
nas conclusões de estudos sobre a relação entre o Executivo e o Legisla-
tivo e a capacidade governativa no Brasil. Por exemplo, ao utilizar uma 
abordagem qualitativa, por meio de estudos de casos sobre a produção de 
legislação de elevada saliência na área fiscal, tributária e de definição do 
salário mínimo, observou conflito e cooperação, contrapondo-se a uma 
cooperação orientada pelo Executivo, depreendida a partir de análises 
agregadas. A autora destacou a necessidade de uma “ponte metodológica” 
para a análise desses resultados conflitantes.

A realização de uma análise integrada dos diferentes tipos de propo-
sição, considerando o contexto das políticas públicas, é certamente um 
desafio complexo, mas necessário, pois espera-se comportamento dife-
renciado nas decisões envolvendo questões de maior relevância e saliên-
cia, quando comparadas àquelas sobre assuntos de baixo nível de conflito. 

A utilização de uma visão sistêmica no nível de análise das macroinsti-
tuições – os poderes – integrada à consideração das estratégias no nível da 
microanálise política – atores individuais – pode atenuar a fragmentação 
excessiva do diagnóstico ocasionada pela adoção de apenas uma das pers-
pectivas de organização do Legislativo, que valorizam ora o comportamento 
individual – perspectiva distributivista –, ora o de coletividades – partidos, 
comissões. A consideração de mais de uma perspectiva é ainda mais crí-
tica quando se deseja compreender uma política pública específica, como 
no caso da saúde, que muitas vezes se afasta do clientelismo e de ganhos 
particularistas, visando a uma maior equidade.

A abordagem sistêmica na análise da interação entre os poderes valo-
rizaria o resultado do sistema político como um todo. Nessa perspectiva, a 
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ênfase não se situa na identificação de instituição predominante, mas se o 
sistema é capaz de solucionar os problemas colocados na agenda política, 
de acordo com a natureza deles, o contexto político e os limites e potencia-
lidades das instituições e dos atores envolvidos. Esse tipo de abordagem foi 
identificado nas pesquisas de Leloup e Shull (2002) e de Jones (2005) sobre 
o relacionamento entre o presidente e o Congresso dos Estados Unidos da 
América. Embora essas instituições possuam regras diferentes das brasi-
leiras, apresentam características similares que podem tornar as reflexões 
desses autores úteis para o caso do Brasil. Entre essas similaridades desta-
ca-se a existência de poderes institucionalmente separados, com membros 
democraticamente eleitos, que compartilham poder e que precisam inte-
ragir para que políticas públicas sejam elaboradas (JONES, 2005).

Leloup e Shull (2002) realizaram reflexão sobre a evolução histórica 
dos poderes constitucionais, identificando os limites e as potencialidades 
dos atores na produção de leis. Utilizaram tipologia baseada no nível de 
conflito gerado pelo conteúdo da política e no tipo de liderança do presi-
dente e do Congresso, identificando interações caracterizadas por lide-
rança de um dos atores, cooperação ou impasse. Jones (2005) reconheceu 
a necessidade de identificação dos recursos disponíveis, das vantagens e 
das posições estratégicas dos atores para identificar os tipos de interação 
entre o presidente e o Congresso. Por meio da análise da história legisla-
tiva de casos significativos, identificou níveis de competitividade entre os 
partidos e destacou situações de liderança do presidente, do Congresso 
ou balanceadas.

Ainda que tenham valorizado o conhecimento dos recursos disponí-
veis aos atores e os resultados sistêmicos, os estudos desses autores não 
podem ser caracterizados como aplicações típicas da Teoria dos Sistemas 
na ciência política. Pelo contrário, adotaram a linha de um novo institu-
cionalismo, que teoricamente surgiu para se opor à ênfase na estabilidade 
e autorregulação dos sistemas e à pouca consideração destes sobre o pas-
sado, o futuro e a relevância do Estado. Utilizaram uma vertente histórica 
do institucionalismo que valoriza os fatos que motivaram o contexto ins-
titucional e que possui uma visão dinâmica desse contexto. 
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A utilização desse tipo de percepção sistêmica da interação entre os 
poderes associada à consideração das estratégias de atuação parlamentar 
parece promissora para superar a fragmentação produzida pela análise 
isolada dos elementos e pela adoção de pressupostos institucionais que 
enfatizam apenas as demandas por políticas particularizadas, a mediação 
dos partidos ou a necessidade de recursos informacionais.

Segundo Ray (1999), a Teoria dos Sistemas oferece oportunidade 
para fusionar estudos micro e macroanalíticos. Nesse modelo, em parti-
cular, a perspectiva sistêmica apresenta como vantagem o fornecimen-
to de um arcabouço geral, que valoriza a identificação dos elementos e, 
principalmente, das relações entre eles no processo de transformação de 
insumos em resultados, como originalmente aplicado na ciência política 
por Easton (1965). Sendo um sistema não caótico, tenderia a manter uma 
estabilidade autorregulável em seus resultados.

As mencionadas desvantagens da Teoria dos Sistemas a respeito da 
pouca consideração do contexto histórico e da relevância do Estado são abor-
dadas por meio do reconhecimento da relevância destes na conformação de 
todos os elementos do sistema. A questão da estabilidade sistêmica é relativi-
zada pelo reconhecimento da imperfeição dos sistemas em geral e dos adota-
dos no Brasil, que, inclusive, demandaram alterações profundas e sucessivas 
em busca do aperfeiçoamento, expressas nas constituições já adotadas.

Uma breve descrição do sistema de produção legislativa brasi-
leiro, baseado na perspectiva sistêmica e estratégica é apresentada na 
seção seguinte.7

4 O sistema de produção legislativa

Os principais elementos do sistema de produção legislativa brasileiro 
(figura 1) são: as regras estruturantes, os atores, as instâncias de decisão, 

7 Uma descrição mais detalhada de cada elemento do sistema está disponível na tese de 
doutorado de Gomes (2011).
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os recursos e as políticas públicas (o resultado). As demandas por políticas 
que conseguem compor a agenda legislativa são os insumos do sistema.

A estrutura é oferecida pela norma legal de maior status, a Constitui-
ção federal, historicamente determinada e continuamente aperfeiçoada 
em função de alterações críticas de poder. Por um lado, essa estrutura 
favorece a governabilidade com accountability, para evitar a paralisia deci-
sória que ocorreu no período imediatamente anterior ao governo militar. 
Tal governabilidade é garantida pelo nível de flexibilidade que o Executi-
vo tem para adotar legislação oportuna para o enfrentamento de proble-
mas econômicos e sociais, contando com a cooperação do Legislativo, por 
meio de uma agenda negociada. Essa flexibilidade, entretanto, é limitada 
por arranjos institucionais, os quais mantêm o poder do Congresso de se 
manifestar sobre todas as propostas de leis. 

Por outro lado, a estrutura também favorece o desenvolvimento de 
políticas de interesse social, gerando path dependencies a serem seguidas 
pelo Executivo. A constitucionalização de temas que poderiam ter sido 
tratados em leis buscou solidificar ganhos sociais em um nível no qual 
o campo de atuação do Executivo estaria mais limitado, em função das 
exigências para modificação do texto constitucional.

Essa estrutura recebe o suporte de normas de hierarquia inferior, 
como os regimentos das casas legislativas, que oferecem aos atores vias 
estratégicas para atingirem seus objetivos, os quais são influenciados pelo 
status quo da política, por preferência pessoais, pela ideologia partidária e 
por demandas de atores externos, como grupos de interesse, eleitores em 
geral e a mídia. As regras oferecem três vias legislativas com característi-
cas distintas: a constitucional, a complementar e a ordinária.

A via constitucional utiliza apenas um tipo de proposição legisla-
tiva, a proposta de emenda à constituição (PEC), a qual, para ser apro-
vada, requer uma supermaioria de 3/5 dos membros do Congresso em 
duas votações nos plenários de cada Casa. Embora tanto o Legislativo 
quanto o Executivo possam iniciar uma PEC, esta não pode ser objeto de 
urgência ou de veto presidencial.
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A via complementar também dispõe de apenas um tipo de propo-
sição, o projeto de lei complementar (PLP), cujos objetos estão especifi-
camente mencionados na Constituição, pois seu principal papel é o de 
complementá-la em alguns relevantes tópicos. Para ser aprovado, um PLP 
deve passar pelo Plenário de cada Casa sob a regra da maioria absoluta. 
Não é permitida a aprovação conclusiva de projetos pelas comissões, ou 
seja, sempre serão apreciados pelo Plenário – ao menos na Câmara. O PLP 
está sujeito ao regime de urgência e ao veto presidencial.

Figura 1 – Sistema de produção legislativa no Brasil pós-Constituinte 
de 1987/1988

A via ordinária produz leis ordinárias a partir de três tipos de proposi-
ções: o projeto de lei ordinária (PL), o projeto de lei do Congresso Nacional 
(PLN) e a medida provisória (MPV). Os dois últimos são usados exclusiva-
mente pelo Executivo. O PL possui o maior número de autores potenciais, 
pois pode ser iniciado por membros do Legislativo, Executivo, Judiciário e 
até por cidadãos – sob condições específicas. O PL precisa de aprovação em 
cada Casa sob uma regra de maioria simples, contudo pode ser apreciado 
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conclusivamente pelas comissões, ou seja, tornar-se lei sem a aprovação do 
Plenário. O PLN relaciona-se ao orçamento federal; é apreciado em sessões 
conjuntas do Congresso e deliberado em apenas um turno de votação, sob 
a regra de maioria simples. A medida provisória tem força imediata de lei 
e validade de até 120 dias, devendo o Congresso rejeitá-la ou convertê-la 
em lei ordinária. Caso o Congresso não delibere nos prazos requeridos, 
a pauta do plenário da Casa em que tramita a MPV é sobrestada até que 
uma decisão seja tomada. O regime de urgência e o veto presidencial são 
permitidos nessa via.

Após os autores selecionarem a via legislativa mais adequada, segundo 
seus objetivos de política e poder político, as proposições são consideradas 
em múltiplos locais de decisão – comissões permanentes8, comissões tempo-
rárias e plenários de cada Casa, além de sessões conjuntas do Congresso para 
deliberar, por exemplo, sobre o orçamento e vetos presidenciais –, predeter-
minados de acordo com o conteúdo e a relevância das proposições, geralmen-
te seguindo uma sequência linear. Nesses locais, os atores interagem usando 
os recursos disponíveis. Alguns recursos são de natureza legislativa, como o 
requerimento de urgência e a competência de os coordenadores dos locais 
de decisão inserirem as matérias nas pautas de deliberação; outros são não 
legislativos, como o tempo, recursos humanos, materiais e informacionais. 

Geralmente, após a aprovação pelas comissões, os projetos de lei são 
votados pelo Plenário de uma Casa e, então, são analisados pela outra 
Casa. Se o projeto for emendado, precisa voltar à Casa de origem para ava-
liação específica das emendas. Uma vez aprovado em cada Casa, o projeto 
segue para a sanção do presidente da República, o qual pode sancioná-lo 
ou vetá-lo – inteiramente ou em partes. O veto pode ser derrubado pela 
metade dos membros de cada Casa. Enfim, os resultados mais destacados 

8 Em 2010, a Câmara possuia vinte comissões permanentes; e o Senado, onze.
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do sistema são as leis com impacto em políticas públicas.9 Outros resulta-
dos possíveis são a rejeição e a não decisão sobre a política.

O arcabouço institucional possibilita a ocorrência dos seguintes tipos 
de interação entre os poderes: liderança da coalizão de governo, liderança 
do Legislativo, cooperação e impasse. Estes baseiam-se no padrão de lide-
rança dos atores – para iniciar, modificar e aprovar projetos – e no nível 
de conflito entre eles – expresso nos esforços para modificar ou bloquear os 
projetos. A cooperação é esperada em temas administrativos de rotina, con-
teúdos com baixo nível de conflito distributivo e casos de barganha política. 
A via ordinária é a mais provavelmente envolvida, pois o uso de recursos é 
moderado e consensual e o tempo de deliberação é intermediário.

A liderança da coalizão de governo é esperada em conteúdos com 
moderado a elevado impacto distributivo e naqueles de interesse direto 
do presidente – que afetam a governabilidade, a accountability e o orça-
mento federal – e da coalizão. A via legislativa tem de ser selecionada de 
acordo com o nível desejado de alteração na política, pois, como muitas 
delas estão protegidas pela Constituição, mudanças relevantes preci-
sam considerar as vias constitucional ou complementar. Os recursos são 
utilizados em toda sua extensão pela coalizão, alcançando sucesso, mas 
com taxas que variam de modo inversamente proporcional à hierarquia 
da via (as taxas têm de ser maiores na via ordinária e menores na cons-
titucional), com um tempo de tramitação mais rápido que em outros 
tipos de interação.

Espera-se a liderança do Legislativo em conteúdos com baixo conflito 
distributivo, naqueles com amplo suporte da sociedade, nos que abordam 
competências do Legislativo, nos que produzem grande controvérsia so-
cial – demasiadamente arriscados para que o presidente tome partido – e 
nos projetos simbólicos. A via ordinária é mais provavelmente envolvida, 

9 Tais políticas podem ser classificadas, de acordo com a tipologia desenvolvida por Lowi 
(1972) e Wilson (1973), como: distributiva (os custos são difusos e os benefícios, concen-
trados), redistributiva (ambos, custos e benefícios, são concentrados), regulatória (os 
custos são concentrados e os benefícios, difusos) e majoritária (ambos, custos e benefí-
cios, são difusos).
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o tempo de deliberação é mais lento e as taxas de sucesso, menores que 
nos tipos anteriores.

O impasse é esperado nos casos em que a oposição tenta aprovar le-
gislação que contraria a coalizão em maioria – em quaisquer das vias – e 
quando a coalizão tenta usar a via constitucional sem o apoio de uma su-
permaioria, geralmente em temas de elevado conflito distributivo. O tempo 
de deliberação, nesse caso, é o mais lento entre todos os tipos. Contudo, o 
impasse pode ser vencido por alterações nas preferências dos atores devi-
do a eleições ou discordâncias no interior da coalizão.

A próxima seção apresenta dados empíricos, que são analisados de 
acordo com as possibilidades sugeridas pelas abordagens sistêmica e es-
tratégica em período recente.

5 Resultados empíricos

Primeiramente, é apresentada uma visão geral sobre o ingresso de 
proposições (input) e a produção das vias legislativas (output), a partir do 
banco de dados do estudo. Esse banco inclui cerca de 21 mil proposições 
nas três vias – todas as que foram apresentadas na Câmara dos Deputados 
e no Senado Federal, entre 1999 e 2006, com poder para alterar ou criar leis 
federais ou emendas à Constituição. Em seguida, os resultados são asso-
ciados aos seguintes temas: agenda dos poderes, desempenho dos atores, 
regularidades nas vias legislativas e tipos de interação entre os poderes.

Uma visão geral da utilização das vias estratégicas

No que se refere à iniciação de proposições (Tabela 1), a via mais utili-
zada foi a ordinária, de menor hierarquia, destacando-se o elevado uso do 
projeto de lei ordinária (81,8%). Curiosamente, a via constitucional, que pos-
sui maiores exigências para apresentação e aprovação, foi acionada mais 
frequentemente (7,7%) que a complementar (4,4%). A Câmara destacou-se 
como Casa iniciadora (76,7%), mas o Senado contribuiu com 17,3% do total 
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de proposições e, considerando apenas as proposições iniciadas na própria 
Casa, apresentou maiores proporções de uso das vias de maior hierarquia 
que a Câmara: 13,6% contra 6,9%, no caso da constitucional, e 6,3% contra 
4,4%, no da complementar. 

Quanto à atividade de revisão de proposições, também ocorreram di-
ferenças de acordo com as vias observadas. O estereótipo de Casa revisora 
geralmente atribuído ao Senado não se confirmou no caso da via consti-
tucional; pelo contrário, este enviou, no período analisado, 48 proposições 
para revisão da Câmara, enquanto esta enviou 20 proposições para a revi-
são do Senado. Na via complementar, os quantitativos se assemelharam a 
estes. Na ordinária, a Câmara enviou mais projetos para revisão, mesmo 
assim, o Senado apresentou considerável atividade, correspondendo a 
73,3% do quantitativo produzido pela Câmara nessa via.

Tabela � – Proposições legislativas que iniciaram tramitação na Câmara, Senado 
ou Congresso Nacional entre 1999 e 2006, segundo via estratégica e local de 
apresentação

Via estratégica / 
tipo de proposição

Local de apresentação

Câmara Senado Congresso Total %

Constitucional / PEC 1.140 506 - 1.646 7,7

Complementar / PLP 717 235 - 952 4,4

Ordinária / PL 14.584 2.970 - 17.554 81,8

Ordinária / PLN - - 783 783 3,7

Ordinária / MPV - - 512 512 2,4

Ordinária (subtotal) 14.584 2.970 1.295 18.849 87,9

Total 16.441 3.711 1.295 21.447 100,0

% 76,7 17,3 6,0 100,0

Fonte: banco de dados do estudo – com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg), da Câmara dos Deputados; 
no Prodasen, do Senado Federal; e no sítio do Planalto na internet. 

Legendas: PEC – proposta de emenda à Constituição, PLP – projeto de lei complementar, PL – projeto de lei ordinária, 
PLN – projeto de lei do Congresso Nacional, MPV – medida provisória.
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Sobre os resultados finais da tramitação nas vias estratégicas (Tabela 2), 
tem-se que os vetos totais apostos por chefes do Executivo foram pouco 
frequentes (0,2% das proposições apresentadas) e que cerca de um terço 
das proposições ainda tramitavam em março de 2009 – exceção foram as 
matérias de iniciativa exclusiva do Executivo, pois não havia em trâmite 
nenhum projeto de lei do Congresso Nacional (PLN) e apenas 10,2% das 
medidas provisórias (MPVs) ainda tramitavam, o que indica uma rápida 
resolução para esses dois tipos.

Quanto ao resultado que indica o sucesso da tramitação (Tabela 2), 
8,1% de todas as proposições foram transformadas em norma legal, mas 
os resultados em cada via foram bastante diferenciados. As taxas de su-
cesso da conversão do projeto em norma foram de 9% para a ordinária; 
2,6% para a complementar; e 1,3% para a constitucional. Considerando os 
tipos de proposição da via ordinária, os dois exclusivos do Executivo obti-
veram taxas muito elevadas (91,7% para os PLNs e 77,7% para as MPVs10), 
enquanto o PL, utilizado por ambos os poderes, alcançou 3,3% (ainda as-
sim, superior à taxa da via complementar).

Além das diferenças na eficiência relativa das vias e de seus tipos de 
proposição, também variaram os quantitativos de normas geradas em 
cada uma delas. Das proposições analisadas, foram sancionadas ou pro-
mulgadas: 21 emendas à Constituição, 25 leis complementares e 1.699 leis 
ordinárias, totalizando 1.745 normas jurídicas.11 No caso da via ordinária, 
devido à maior eficiência das MPVs e dos PLNs, essas proposições foram 
responsáveis pela produção de 65,7% das leis ordinárias, embora estes ti-
pos tenham representado apenas 6,9% das proposições iniciadas nessa

10 No caso das MPVs, além dos 77,7% convertidos em lei, os 10,2% ainda tramitando – si-
tuação permitida para aquelas apresentadas antes da Emenda Constitucional no 32, de 
2001 – também têm força de lei, até que ocorra nova definição.

11 Entre 1999 e 2006 foram sancionadas ou promulgadas: 33 emendas à Constituição, 28 
leis complementares e 1.663 leis ordinárias, totalizando 1.724 normas jurídicas. A dife-
rença de 21 normas ilustra o efeito do critério temporal de seleção das proposições e do 
período em que o resultado da tramitação é verificado.
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1314

15

13 No caso das MPVs, essa coluna se refere às proposições em tramitação, mas que, de 
todo modo, produziam efeito de lei. No caso dos demais tipos, refere-se às apensadas, 
prontas para pauta, aguardando medida na Câmara ou retorno do Senado.

14 No caso das MPVs, essa coluna se refere às proposições prejudicadas, rejeitadas, revo-
gadas ou sem eficácia. No caso dos demais tipos, refere-se às arquivadas, devolvidas ao 
autor ou transformadas em novas proposições.

15 Refere-se a proposições do Senado em que os dados disponíveis não possibilitaram es-
pecificar a situação da tramitação, mas que não foram convertidas em lei nem encami-
nhadas para a revisão da Câmara, segundo verificação até março de 2009.

via. De todo modo, mesmo com menor eficiência, os numerosos PLs che-
garam a produzir mais leis (583) que as MPVs (398).12

Tabela 2 – Distribuição proporcional da situação de tramitação para cada via 
estratégica e tipo de proposição legislativa apresentada entre 1999 e 2006, 
conforme verificação realizada entre fevereiro e março de 2009

Distribuição proporcional da situação de tramitação (%)

Não convertidas

Via estratégica/ 
tipo de 
proposição

Convertida 
em norma 

jurídica

Vetada 
totalmente

Tramitando13 Não 
tramitando14

Situação não 
especificada15

Total de 
proposições

Constitucional/ 
PEC 1,3 - 32,7 38,2 27,8 1.646

Complementar/ 
PLP 2,6 0,1 34,5 40,9 22,0 952

Ordinária / PL 3,3 0,2 35,4 47,9 13,1 17.554

Ordinária / PLN 91,7 0,0 0,0 8,3 0,0 783

Ordinária / MPV 77,7 0,2 10,2 11,9 0,0 512

Ordinária 
(subtotal) 9,0 0,2 33,2 45,3 12,2 18.849

Total 8,1 0,2 33,2 44,6 13,9 21.447

Fonte: banco de dados do estudo – com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg), da Câmara dos Deputados; 
no Prodasen, do Senado Federal; e no sítio do Planalto na internet. 

Legendas: PEC – proposta de emenda à Constituição, PLP – projeto de lei complementar, PL – projeto de lei ordinária, 
PLN – projeto de lei do Congresso Nacional, MPV – medida provisória.

12 Ainda que fossem adicionadas as 52 MPVs que ainda tramitavam com força de lei, os PLs 
teriam superado o número de MPVs.
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As cerca de cinco mil proposições relacionadas à saúde apresentaram 
tendências semelhantes ao conjunto total, exceto pela maior taxa de su-
cesso na via constitucional (6,1%), indicando o nível de constitucionali-
zação dessa política. Enfim, as especificidades das vias, de seus tipos de 
proposições e dos resultados quantitativos associados a elas reforçam a 
necessidade de análise desagregada de cada via legislativa.

A agenda dos poderes

A verificação dos quantitativos e proporções dos temas das proposi-
ções apresentadas nas três vias legislativas sugere que não há demarcação 
de agenda entre os poderes, mas utilização das vias de acordo com as es-
pecializações temáticas destas segundo o interesse dos atores. Isso é coe-
rente com o contexto do presidencialismo de coalizão e com a conclusão 
de Figueiredo e Limongi (2008) sobre a fusão da agenda substantiva do 
Executivo e de parte do Legislativo. A ênfase observada na literatura a res-
peito da análise da proposição aprovada, segundo sua autoria e sem dis-
tinção das vias legislativas, em detrimento daquela apresentada em cada 
uma das vias também pode ter contribuído para uma percepção inicial de 
divisão das agendas dos poderes.

As proposições iniciadas pelo Legislativo foram as mais numerosas 
em todas as vias – em torno de 90% em cada uma delas –, mesmo na ordi-
nária, em que o Executivo dispõe de três tipos exclusivos de proposição. 
Isso contraria a percepção de que os parlamentares teriam interesses 
limitados a temas particularistas. Em termos absolutos, o volume de 
proposições elaboradas pela Câmara foi superior ao dos demais atores. 
Contudo, a comparação do esforço propositivo em cada Casa indicou 
uma atividade relativamente maior dos senadores em todas as vias. A 
atividade desses foi maior na via ordinária (47,8 projetos por senador 
e 29,7 por deputado), seguindo-se a via constitucional (6,2 projetos por 
senador e 2,2 por deputado) e a complementar (2,9 projetos por senador 
e 1,3 por deputado). 
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A Tabela 3 sintetiza dados sobre as áreas de política dos projetos que 
compuseram a agenda e os que foram aprovados em cada via. Tanto quan-
do se utiliza a perspectiva dos projetos que tramitaram no Senado quanto 
dos que tramitaram na Câmara, percebe-se a existência de especializa-
ções temáticas, que são similares nas duas Casas, em cada via legislativa. 
Por exemplo, a área político-institucional é a que mais aparece na agen-
da apresentada na via constitucional, mas cai progressivamente nas vias 
de menor hierarquia. No caso da área econômica, a via complementar se 
sobressai. Em geral, a área social situa-se entre as duas áreas mais fre-
quentes em todas as vias, mas na via ordinária responde pela maioria da 
agenda. A área administrativa ocupa a terceira posição de frequência em 
quase todas as vias e temas sobre homenagens ou simbólicos são virtu-
almente inexistentes nas vias de maior hierarquia, ocupando as últimas 
posições na via ordinária.

Alguma diferenciação na agenda considerada em cada Casa também 
é perceptível: as áreas político-institucional e administrativa apresenta-
ram proporções maiores no Senado, enquanto a área social foi mais pre-
valente na Câmara, em todas as vias (Tabela 3).16

16 Araújo (2009), que priorizou a perspectiva de tramitação no Senado de projetos apre-
sentados entre 1989 e 2004, detectou proporções de conteúdos e ordenamentos seme-
lhantes aos encontrados nesse estudo.
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Tabela 3 – Proporção de áreas de política que foram temas de projetos apresentados 
e aprovados nas vias legislativas, segundo a perspectiva de tramitação na Câmara 
ou no Senado, de proposições com ingresso entre 1999 e 2006 e com situação de 
tramitação observada em março de 2009

Área de Política

Via constitucional Via complementar Via ordinária (PL)

TRAM (*)
APR
(**)

TRAM (*)
APR 
(**)

TRAM (*)
APR
(**)SF CD SF CD SF CD

Administrativa 27,4 22,0 9,5 24,0 21,0 40,0 9,8 6,8 18,5

Econômica 9,5 12,2 14,3 40,8 36,8 32,0 18,5 19,3 10,1

Hom./simbólicos 0,2 0,1 0 0 0,1 0 5,8 4,1 22,8

Político-
institucional 34,2 26,5 4,8 13,7 8,5 4,0 4,6 2,8 1,5

Social 28,7 39,2 71,4 21,4 33,6 24,0 61,2 66,9 47,0

N 526 1188 21 262 743 25 3873 15246 583

Fonte: banco de dados do estudo.

Legendas: SF – projeto com tramitação no Senado Federal, CD – projeto com tramitação na Câmara dos Deputados, 
PL – projeto de lei ordinária, APR – aprovado, TRAM – tramitação; N – total de proposições, que corresponde a 100% 
em cada coluna.

Notas: (*) Os dados das perspectivas de tramitação referem-se a projetos de todos os autores que tramitaram na Casa 
especificada. (**) Segundo a perspectiva da Câmara.

Os dados não oferecem suporte a uma suposta divisão de interesses en-
tre os poderes, na qual o Legislativo trataria dos temas sociais e o Executivo 
dos econômicos e administrativos. Por exemplo, na via constitucional, a área 
social foi a mais frequentemente abordada pelo Executivo. Também, no que 
se aprovou da agenda nessa via, a área social foi privilegiada, mas com a par-
ticipação do Executivo e dos parlamentares, com destaque para os senadores. 
Os autores do Legislativo produziram mais leis complementares em temas 
econômicos, e o Executivo, na área administrativa. Nas leis ordinárias pro-
duzidas a partir de PL, os temas sociais representaram quase a metade das 
leis de autoria de deputados e senadores e 56% das de autoria do Executivo. 
Mesmo no caso das medidas provisórias, os temas sociais (41%) superaram os 
temas econômicos (37%) e os administrativos (22%).
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O comprometimento do orçamento federal esteve presente em 60% das 
leis complementares e em 47,6% das emendas constitucionais. Na via ordi-
nária, as leis provenientes de PL não foram analisadas quanto a esse tipo de 
comprometimento, mas as provenientes de PLN e MPV indicam que, nessa 
via, pelo menos 45,7% das leis comprometiam o orçamento federal.17

Essa variedade de interesses e os resultados obtidos em áreas como 
a econômica sugerem a existência de especialização técnica no Legislati-
vo. Entretanto, as comissões apresentaram baixa atividade propositiva de 
autoria própria nas vias de maior hierarquia – apenas quatro PECs e dez 
PLPs de 1999 a 2006 –, sendo um pouco maior na ordinária – 198 PLs, com 
destaque para a Comissão de Legislação Participativa –, o que sugere pouca 
capacidade das comissões para orientar uma agenda legislativa autônoma.

Uma observação marcante foi que a de que as proporções das áreas 
presentes nas normas produzidas não corresponderam às proporções dos 
temas que ingressaram nas Casas. Por exemplo, os temas social, adminis-
trativo e de homenagens ou simbólicos ganharam destaque na produção 
das vias constitucional, complementar e ordinária, respectivamente. Dis-
so implica-se que a agenda apresentada no Congresso não é a mesma que 
será aprovada (Tabela 3). Isso sugere que os mecanismos de centralização 
do processo decisório, já identificados na literatura, estão facilitando o al-
cance de decisões e até limitando particularismos – o que favorece a gover-
nabilidade –, mas talvez o Congresso não esteja sendo capaz de influir nas 
políticas públicas como os representados desejam, o que gera implicações 
na qualidade da democracia.

A influência do ciclo eleitoral, que, em geral, resulta em maior volume 
de proposições de parlamentares no primeiro ano das legislaturas em todas 
as vias e em ambas as Casas, foi outro aspecto identificado na agenda; en-
tretanto, o padrão foi quebrado em algumas situações, sugerindo reação a 

17 Considerando-se o subconjunto de proposições relacionadas à saúde, observou-se tal 
comprometimento em 37,2% das proposições da via constitucional (com marcante 
variação entre os grupos temáticos, sendo maior no grupo de maior interesse do Exe-
cutivo e da coalizão); em 45,5% das proposições da via complementar (apresentando 
gradação entre os grupos temáticos similar à observada na via constitucional); e em 
pelo menos 32,5% das proposições da via ordinária.
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temas específicos em determinados períodos. Esse tipo de flutuação não 
ocorreu nas propostas do Executivo, refletindo as diferenças nas conexões 
eleitorais de ambos os poderes e também o fato de que o sistema oferece 
ao Executivo instrumentos que funcionam regularmente, principalmente 
na esfera orçamentária, favorecendo a governabilidade.

Sobre a atividade propositiva dos parlamentares da coalizão e da 
oposição, em geral os primeiros foram mais ativos em todas as áreas de 
política e em todas as vias, mas foram observadas exceções. Por exemplo, 
a oposição apresentou mais projetos da área social na via ordinária no pe-
ríodo de 1999 a 2002 – último mandato do governo de Fernando Henrique 
Cardoso (FHC) –; enquanto no período seguinte – primeiro mandato do 
governo de Lula da Silva (LS) –, a nova coalizão (antiga oposição) manteve 
o interesse social e apresentou bem mais projetos nessa área que a coali-
zão anterior. Na via constitucional, a oposição, no governo de LS, apre-
sentou mais projetos na área político-institucional. Esses dados indicam 
diferenças nos interesses dos parlamentares das coalizões, promovidas 
pela alternância de poder.

Também foram observadas variações nas escolhas dos tipos de pro-
posição na via ordinária pelo Executivo nos dois governos mencionados. 
O segundo mandato do governo FHC fez maior uso da via orçamentária 
regular – cerca de 25% mais PLNs – e apresentou quase o dobro de MPVs 
na área econômica que a primeira metade do governo de LS.

Desempenho dos atores

Em geral, os dados desse estudo não se diferenciam dos achados ori-
ginais de predominância quantitativa do Executivo na produção legislativa 
total (FIGUEIREDO e LIMONGI, 1999a). A estatística de que 86% da produ-
ção, até meados da década de 1990, seria predominantemente de autoria do 
Executivo foi confirmada nos estudos de Carneiro (2009), que considerou 
o período de 1988 a 2007, encontrando um valor de 79,7%. Esse valor foi 
muito próximo ao valor encontrado neste estudo, de 76,9% para o caso da 
via ordinária, embora a metodologia tenha sido diversa.
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Entretanto, este estudo permitiu observar que as taxas de sucesso e 
de dominância do Executivo foram inversamente proporcionais ao nível 
hierárquico das vias estratégicas. Essa gradação também ocorreu para o 
conjunto de todos os autores, mas os patamares de sucesso do Executivo 
foram bem superiores (Tabela 4). Observe-se que o desempenho do Exe-
cutivo na via ordinária do tipo de proposição em que há concorrência de 
iniciativa com os parlamentares, o PL, essa taxa chegou a ser inferior à ob-
tida na via complementar. Contudo, o melhor desempenho do Executivo 
na via ordinária foi garantido pelas elevadas taxas de sucesso dos dois tipos 
de proposições de seu uso exclusivo. As taxas de dominância do Executivo 
na produção de cada via seguiu a mesma tendência hierárquica. Novamen-
te, observa-se menor dominância com relação aos PLs (Tabela 4).

Esses dados contrariam a tese da predominância do Executivo, de-
vido ao melhor desempenho do Legislativo na via de maior nível de hie-
rarquia e também no caso dos PLs. Entretanto, antes de se supor uma 
predominância do Legislativo nessas situações, os dados sobre o desem-
penho da coalizão indicam algo diferente. A taxa de dominância da coa-
lizão mostrou-se elevada em todas as vias, inclusive quebrando o padrão 
hierárquico, em razão do elevado rendimento apresentado na via consti-
tucional – 90,5%, chegando a 100% das emendas constitucionais com com-
prometimento do orçamento federal.18 Assim, o predomínio na produção 
legislativa, considerando os níveis de relevância das propostas, ocorreria 
por atuação da coalizão em todas as vias legislativas, por meio das inicia-
tivas compartilhadas entre o Executivo e os parlamentares da base.

O sucesso da oposição foi limitado na via constitucional – 2 entre 
10 emendas constitucionais de autoria do Legislativo, quase 10% das 21 
produzidas na via –; mais expressivo na complementar – 7 entre 11 leis 
de autoria do Legislativo e quase 30% das 25 produzidas –; e intermediá-
rio na ordinária – 120 entre 228 leis de parlamentares e cerca de 20% das 
583 produzidas.

18 Esse desempenho supera a proporcionalidade que seria esperada, em virtude do quan-
titativo de PECs apresentadas pelos parlamentares da oposição e da coalizão.
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Quanto aos tempos médios de tramitação das propostas do Execu-
tivo transformadas em norma legal, ocorreu maior celeridade que as do 
Legislativo nas vias em que o recurso da urgência está disponível – vias 
complementar e ordinária. A expectativa de um tempo mais prolongado 
na via constitucional (pelas maiores exigências para aprovação) não se 
confirmou (Tabela 5). Pelo contrário, nessa via, o Executivo obteve a mé-
dia de 315 dias de tramitação, quase 3 vezes mais rápido que os projetos 
do Legislativo e mais lento apenas que proposições na via ordinária – as 
MPVs, com média de 91 dias, e os PLNs, com média de 63 dias. Nessa e nas 
demais vias, os tempos médios das leis iniciadas pela coalizão foram mais 
rápidos que os da oposição.

Outras regularidades nas vias legislativas

Na via constitucional, o Executivo apresentou poucas propostas, oti-
mizando seus recursos estrategicamente, para priorizar temas que com-
prometiam o orçamento federal – particularmente no período de 1999 a 
2002, o que indica diferenças no comportamento estratégico dos presi-
dentes – e alcançar resultados dentro do período de influência do presi-
dente que iniciou a proposta – sem sofrer uma única rejeição formal, o 
que sugere o funcionamento de um eficiente sistema de monitoramento 
de suas proposições. 

O destaque alcançado pelo Senado, com taxas de sucesso maiores que 
as dos deputados e com quantitativo de emendas constitucionais exitosas 
superior até mesmo que o do Executivo, afasta um papel de Casa revisora. 
Também sugere uma maior especialização e protagonismo, provavelmente 
pela atuação mais ágil de suas comissões, numa via que, a princípio, aborda 
temas de alta relevância,19 e reforça demandas por consideração específica 
desses autores nos estudos de produção legislativa.

19 Um maior nível de relevância da agenda nessa via também foi sugerido pela inexpres-
sividade quantitativa de propostas sobre homenagens e pela não aprovação das poucas 
apresentadas.
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Na via complementar, os temas abordados também apresentaram 
elevado nível de conflito distributivo e o papel dos senadores foi similar ao 
dos deputados. A influência da coalizão continuou predominante, mas, 
dessa feita, por atuação mais direta do Executivo, conforme esperado 
pelos recursos permitidos a esse ator nessa via, principalmente a ur-
gência e o veto presidencial. Entretanto, a produção final da coalizão não 
alcançou os mesmos níveis que na via constitucional, pois a oposição ob-
teve êxitos superiores aos dos parlamentares da base, principalmente en-
tre os deputados, inclusive em projetos com envolvimento orçamentário.

Tabela 4 – Distribuição de taxas de sucesso e de dominância, segundo as vias 
legislativas, de proposições em todos os temas de política, de autores selecionados, 
com ingresso na Câmara dos Deputados entre 1999 e 2006 e situação de tramitação 
observada em março de 2009

Via
Taxas de sucesso (%) Taxa de dominância (%)

Todos autores Executivo Executivo Coalizão

Constitucional 1,3 36,8 33,3 90,5
Complementar 2,6 53,8 56,0 72,0
Ordinária 9,0 76,6 76,9 89,2

PL 3,3 46,6 32,8 76,9

MPV 77,7 77,7 100,0 100,0

PLN 91,7 91,7 100,0 100,0

Fonte: banco de dados do estudo.

                20

20 No caso dos PLs, foi considerado o ingresso na Câmara no período do estudo.

O emprego da urgência foi decisivo tanto para os projetos da coali-
zão quanto para os da oposição. Vale destacar que projetos do Executivo 
foram favorecidos pelos dois tipos de urgência. Em geral, o efeito acelera-
dor das urgências não produziu tempos médios de tramitação inferiores 
aos encontrados na via constitucional.21 Isso, aliado ao fato de que as leis 
complementares sem urgência terem tramitado mais rapidamente que as 
com urgência legislativa, sugerem que esta tenha sido empregada como 
um meio para colocar os temas efetivamente na agenda de decisão.

21 Embora as três leis complementares objeto de urgência constitucional tenham obtido 
tramitação mais rápida que as das PECs convertidas em emendas constitucionais.
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A elevada proporção de vetos parciais nas leis complementares (44%) 
indica que o Executivo não conseguiu influenciar a tramitação das maté-
rias como desejado ou, ainda, a necessidade de realizar correções formais. 
O fato de que nenhum desses vetos tenha sido derrubado – como também 
não foi o único caso de veto total – poderia sugerir que não tivessem con-
trariado interesses do Legislativo. Entretanto, as deliberações ocorridas 
vários anos após a imposição do veto, várias delas em outra legislatura, 
contrariando as regras vigentes, provocam modificação no contexto de 
preferência dos atores, exemplificando, mais uma vez, o poder da atua-
ção das coordenações das instâncias de decisão na definição da pauta de 
deliberação e, até, de seu produto.

Na via ordinária, o grande contingente de leis orçamentárias – 22% 
das originadas de MPVs e todas as originadas de PLN – ilustra a orienta-
ção do sistema para dar solução regular, acelerada e mais independente 
do ciclo eleitoral nessa área. A dominância da coalizão foi mantida, pela 
iniciativa do Executivo, no caso das MPVs e dos PLNs – também aqui 
com indícios de comportamento diferenciado dos presidentes no nível 
de utilização desses dispositivos – e dos parlamentares da coalizão, no 
caso dos PLs.22

22 No caso do subconjunto de proposições relacionadas à saúde, foram evidentes os dife-
rentes comportamentos estratégicos dos presidentes na iniciação de matérias orçamen-
tárias na via ordinária quanto ao uso de PLN ou MPV, especificamente para os créditos 
extraordinários. Os tempos médios mais prolongados para aprovação das leis por meio 
do PLN – um instrumento regular e de rito acelerado –, o menor recurso à urgência e uma 
maior utilização de MPV para esses fins no primeiro mandato de Lula da Silva sugerem 
uma maior dificuldade para coordenar a coalizão naquele período que no último mandato 
de Fernando Henrique Cardoso.
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Tabela 5 – Distribuição de tempos médios de tramitação de proposições, segundo 
as vias legislativas, de autores selecionados, convertidas em norma legal em todos 
os temas de política com ingresso na Câmara dos Deputados entre 1999 e 2006 e 
situação de tramitação observada em março de 2009

Via
Tempo médio de tramitação (dias)

Executivo Deputado Senador Coalizão Oposição

Constitucional 315 985 1323 892 1382

Complementar 520 1093 656 553 961

Ordinária / PL 451 1064 1129 788 1134

Ordinária / MPV 91 - - - -

Ordinária / PLN 63 - - - -

Fonte: banco de dados do estudo.

Embora a elevada ocorrência de leis sobre temas de homenagens ou 
simbólicos – 22,8% do total de leis ordinárias provenientes de PLs23 – redu-
zam o peso da relevância do que é produzido na via ordinária de autoria 
do Legislativo, inclusive de suas comissões permanentes, este poder iniciou 
mais leis provenientes de PL que o Executivo também nas áreas econômica, 
político-institucional e social. Apenas na área administrativa o Executivo 
predominou, em função de sua competência legislativa exclusiva. Assim, 
além da expressão de prováveis interesses particularistas, o Legislativo 
também atuou com destaque em políticas de interesse mais amplo. 

Nessa via, os deputados produziram 1,5 vezes mais leis que os senado-
res, com destaque para os temas sociais e os de homenagens ou simbólicos, 
sugerindo uma permeabilidade maior desses atores às demandas da socie-
dade, além dos interesses particularistas. Ressalve-se que, apesar do maior 
envolvimento dos senadores com os relevantes temas da via constitucional, 
esses, na ordinária, também se dedicaram ao tema de homenagens ou 
simbólicos e obtiveram maior taxa de sucesso que os deputados.

23 Carneiro (2009) detectou 22% de leis simbólicas na produção do Legislativo entre 1988 
e 2007, sendo 80% dessas apreciadas conclusivamente pelas comissões. Também obser-
vou que a produção das comissões do Legislativo é expressiva, mesmo após a exclusão 
das leis simbólicas. Na área da saúde, Godoi (2008) observou 23,8% de leis simbólicas, 
sendo a maioria originada no Senado.
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A via ordinária foi a única em que projetos de comissões foram con-
vertidos em lei – numa proporção de 2,3% –, exemplificando mais um dis-
positivo da Constituição de 1988 que vem amadurecendo. Embora nesse 
período não tenha sido aprovado nenhum PL da Comissão de Legislação 
Participativa, criada em 2001 para abordar propostas da sociedade orga-
nizada, e a tramitação em geral apresente dificuldades, como lentidão 
(SANTOS, 2009), já há registro de aprovação posterior, de modo que pos-
sui potencial para uma maior influência na produção legislativa.

O uso da urgência na via ordinária esteve associado à produção de 
leis de modo desigual entre os atores. Das leis ordinárias do Legislativo 
provenientes de PL, aproximadamente 20% foram beneficiadas pela ur-
gência, enquanto para o Executivo o valor foi de 65% – e destas, quase 
70% do tipo que é requerido pelos parlamentares. Além disso, a propor-
ção de conversão em lei após o uso de urgência na Câmara foi maior 
para o Executivo (75%) que para os parlamentares (5,7% para deputados 
e 44,9% para senadores). 

Mais de 60% dos PLs de autoria do Legislativo foram apreciados con-
clusivamente pelas comissões, e mais de 70% das leis de deputados e se-
nadores foram definidas por essas instâncias de decisão. Por outro lado, 
56,6% dos PLs do Executivo foram deliberados pelo Plenário, contudo, 
devido a um maior acesso ao recurso da urgência legislativa, 67% de suas 
leis foram definidas pelo Plenário. Desse modo, as matérias de cada poder 
foram definidas em instâncias de decisão preferenciais.

Os 38 vetos totais indicam que nem sempre a coalizão consegue 
controlar a tramitação dos PLs. Desses casos, em nenhum havia compro-
metimento orçamentário federal e não havia concentração maior de PL 
da oposição. A associação desses vetos com o fato de essas proposições 
terem sido apreciadas conclusivamente pelas comissões sugere que o 
monitoramento da coalizão não tenha atuado tão eficientemente nessas 
instâncias e nessa via ou que essa, simplesmente, não tenha sido capaz 
de impor seus interesses. Mas, de todo modo, essas propostas – inclusive 
as da coalizão – não prosperaram, pois, como na via complementar, os 
vetos em geral foram decididos tardiamente e nenhum foi derrubado.
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A análise de fluxo das proposições relacionadas à saúde indicou que 
mecanismos de não decisão, como o arquivamento ao final das legislaturas, 
foram frequentes nas vias constitucional e complementar (mais de 70% dos 
casos). Em todas as vias, os projetos do Executivo raramente foram rejeita-
dos ou arquivados ao final da legislatura, pois ou foram retirados (60% no 
caso dos PLs) ou prejudicados pela deliberação de outra proposta. Os PLs ar-
quivados de senadores sofreram destino diferente: 75% foram formalmente 
rejeitados. Os PLs arquivados de autoria de comissões (84%), bem como os 
de deputados que tramitavam sem urgência (53%), foram para o arquivo ao 
final da legislatura. Os PLs arquivados de deputados que tramitaram com 
urgência foram na maior parte prejudicados.

A análise mais detalhada da tramitação das proposições relacionadas 
à saúde indicou um alto nível de participação do Legislativo na tentativa 
de modificar os projetos originais. Na via constitucional, quase 80% das 
emendas constitucionais relacionadas à saúde foram objeto de emenda 
substitutiva durante sua tramitação na Câmara. Na via complementar, as 
duas leis foram objeto de substitutivo. Na via ordinária, foram apresen-
tadas emendas a 74% das medidas provisórias convertidas em lei, e, em 
58% delas, foi necessário elaborar um projeto de lei de conversão, indi-
cando que o texto foi modificado pelo Legislativo.24 Verificou-se que todos 
os casos de vetos totais foram em propostas com apreciação conclusiva 
pelas comissões, o que se complementa ao achado para o conjunto total de 
proposições sobre o não comprometimento orçamentário das propostas 
vetadas totalmente, indicando que o conflito em relação a essas propostas 
provavelmente não seria de natureza distributiva.

24 Quase 80% das PECs da saúde convertidas em emendas constitucionais foram objeto de 
substitutivo, como também 40% dos PLNs, 90% dos PLNs orientadores do orçamento e 
as duas leis complementares relacionadas à saúde.
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Os tipos de interação entre os poderes

A principal questão analítica do estudo explorou o impacto orça-
mentário potencial da legislação na conformação da interação entre os 
poderes, uma vez que a hipótese analisada foi a de que quanto maior tal 
impacto, maior a mobilização do Executivo e da coalizão de governo, 
com maior nível de conflito nas fases da tramitação. Em geral, há supor-
te para essa hipótese.

 Foram observados indícios que sugerem um maior peso para a lide-
rança da coalizão em todas as vias. Esse parece ser o tipo mais influente na 
produção legislativa em que há maior conflito distributivo, particularmente 
o comprometimento do orçamento federal, como se observou nas duas vias 
de maior hierarquia – embora com variação no ator da coalizão responsável 
pela liderança. Na via ordinária, essa liderança também pode ser invocada 
no caso das MPVs e no uso de urgência solicitada pelos parlamentares para 
favorecer e, efetivamente, acelerar as propostas do Executivo.

A liderança do Legislativo não pode ser sugerida apenas pelos signi-
ficativos achados de predominância do Legislativo como autor de mais 
normas na via constitucional e nas leis ordinárias provenientes de PL. No 
caso, a constatação de que a coalizão obteve elevadas taxas de dominân-
cia em todas as vias – quando o Executivo não dominou, foram os parla-
mentares da base – torna improvável uma predominância ou liderança 
autônoma do Legislativo nessas situações, sendo mais coerente que esse 
achado reflita a lógica do presidencialismo de coalizão. Nem nos projetos 
sobre temas de homenagens ou simbólicos e nos político-institucionais 
foi possível caracterizar a liderança do Legislativo, pois a base parlamen-
tar da coalizão também predominou. No caso em que houve uma maior 
frequência de leis ordinárias provenientes de PLs não simbólicos relacio-
nados à saúde de autoria de parlamentares da oposição que da coalizão, 
o efeito da alternância de poder pode explicar até 59,3% dos casos, pois os 
autores dessas proposições, que anteriormente faziam parte da oposição, 
estavam na coalizão quando da promulgação da lei. Além disso, a coalizão 
predominou com a adição dos PLs do Executivo convertidos em lei.
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Contudo, foi possível observar a liderança do Legislativo por meio 
de uma abordagem qualitativa no caso da saúde: em situação especial, 
durante a Constituinte de 1987/1988, e na aprovação da Lei Orgânica da 
Saúde. Nessas situações, houve intenso apoio da sociedade organizada, 
de modo que as demandas não foram endógenas.

Exemplo de cooperação entre os poderes seria a obtenção do regime de 
urgência – o que depende de votação da maioria – que ocorreu em projetos 
de lei complementar da oposição convertidos em norma, inclusive com en-
volvimento do orçamento federal. Entretanto, estudos de caso necessitariam 
verificar o efeito da alternância de poder. Uma cooperação institucionalizada 
também poderia ser sugerida para as rápidas tramitações de leis orçamen-
tárias do Executivo (PLN) – apenas 63 dias –, com elevadas taxas de sucesso 
e maior quantitativo de normas produzidas, compondo quase a maioria das 
leis ordinárias.25 Essa interação também pode ser aventada nos casos de tra-
mitações muito aceleradas de leis ordinárias, como foi o caso da Lei nº 8.142, 
de 1990, em apenas 16 dias. A constatação de que 93% dos vetos parciais em 
PLN ocorreram naqueles orientadores do orçamento, poupando os projetos 
sobre créditos extraordinários, também corrobora a tese de que esse tipo 
de interação ocorre em matérias de conteúdo menos conflituoso. De forma 
quantitativa, esse seria o tipo de interação mais prevalente – devido ao peso 
dos PLNs na produção da via ordinária e na produção total –, mas de modo 
algum sugere-se que isso seja suficiente para afirmar que o sistema é coope-
rativo, pois, dessa forma, seria desprezada a questão da relevância das pro-
posições, uma das principais contribuições da distinção das vias legislativas.

Situações de impasse foram evidentes nos casos de veto total nas vias 
complementar e ordinária, mas a ausência de comprometimento orça-
mentário nesses casos demanda maior investigação. Um veto total na via 
complementar em PLP de autoria da oposição na área político-institucio-
nal sugere a relevância da governabilidade no conflito entre os poderes. 
Como tais vetos não foram derrubados, apenas estudos de caso poderiam 
avaliar se os impasses foram superados por meio de outras proposições.

25 Por exemplo, 75% dos PLNs da saúde abordavam a abertura de crédito extraordinário.
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Estudo de caso sobre o financiamento da saúde

O estudo de caso sobre financiamento da saúde – detalhado no capítulo 
6 da tese de doutorado de Gomes (2011) – permitiu observar que o Legislativo 
foi mais ativo em buscar um financiamento mais adequado do SUS, enquan-
to os Executivos de todos os governos que se sucederam preocupavam-se 
mais em evitar um acréscimo do impacto orçamentário federal. Contudo, 
o Legislativo igualmente contribuiu, como participante das coalizões de 
governo, para que o resultado do sistema permanecesse aquém das neces-
sidades por recursos, em geral, indicando reduzida prioridade de ambos os 
poderes para a adoção de soluções mais duradouras e suficientes. A depen-
dência de estímulos externos para avançar na agenda da política de saúde 
tem tornado a atuação do Legislativo fragmentada e inconsistente. Nesse 
caso em particular, o financiamento de uma política de maioria – de direito 
– tem sido abordado como se fosse uma política redistributiva. Os resultados 
são compatíveis com achados prévios de Weyland (1996) que, ao analisar re-
formas brasileiras nas áreas previdenciária, tributária e sanitária, concluiu 
que falhas em atingir objetivos mais equitativos poderiam ser atribuídas às 
fragmentações existentes na sociedade – principalmente, a dificuldade de as 
massas marginalizadas se organizarem – e, também, no interior do Estado.

6 Considerações finais

Em geral, os achados desse estudo reforçam a lógica da influência 
do presidencialismo de coalizão na produção do sistema. A abordagem 
utilizada, possibilitada pelo acúmulo de conhecimento já existente sobre 
os elementos do sistema de produção legislativa, sugere que um único pa-
drão de interação baseado na dominância de um dos poderes não é ade-
quado para a compreensão do caso brasileiro.

Resgatando os questionamentos que motivaram o estudo, os resulta-
dos reforçam os argumentos já apresentados na literatura nacional con-
trários à tese da paralisia decisória. Por exemplo, apesar dos impasses e 
decisões insuficientes quanto ao financiamento da saúde, decisões foram 
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produzidas de acordo com as prioridades dos atores. As análises sugerem 
que o sistema brasileiro oferece diretrizes normativas – que visam o equi-
líbrio orçamentário e a equidade social – e os meios estratégicos para a 
solução dos problemas nacionais, promovendo a governabilidade, mais 
intensamente na via legislativa ordinária.

O papel da Constituição, destacado nesse estudo, muitas vezes não tem 
sido valorizado, pois análises excessivamente contextuais não consideram 
os mecanismos institucionais que, à medida que amadurecem, vão produ-
zindo resultados concretos em políticas públicas relevantes, os quais tem 
contrariado as predições mais pessimistas. Essa argumentação conduz a 
uma valorização maior de resultados do sistema de produção legislativa, pois 
demanda maior conhecimento sobre a relação entre os seus elementos, bem 
como sobre a relevância do conteúdo das matérias propostas e aprovadas, 
de forma que sejam evitadas conclusões baseadas em aspectos quantitativos 
ou fragmentos de política pública. Por meio da valorização dos resultados 
do sistema, e não de atores isolados, a tese da supremacia do Executivo foi 
questionada ao se considerar o nível de relevância das propostas que trami-
tam nas diversas vias e o peso que deve ser dado à variável “autoria”, isolada-
mente. Contudo, a dominância da coalizão mostrou-se ainda mais presente.

Quanto à capacidade de o sistema produzir normas de interesse amplo, 
os dados são de limitado alcance, pois foram aprofundados apenas em um as-
pecto da política de saúde, embora relevante, o do financiamento. Entretanto, 
possibilitaram observar que, no embate entre a conexão normativa constitu-
cional – que inclui os mencionados aspectos conflitantes de responsabilidade 
orçamentária e equidade social – e a conexão eleitoral – que demanda resul-
tados sistêmicos do presidente; e localizados, dos parlamentares –, num con-
texto de fragmentação da sociedade e do Estado, as preocupações orçamentá-
rias têm superado as diretrizes equitativas da política de saúde.

Embora o Legislativo não consiga impor a implantação de políticas 
como previsto pela Constituição, tampouco o Executivo pode atuar inde-
pendentemente da coalizão, prevalecendo a agenda negociada no interior 
desta. Apesar do forte predomínio da coalizão, esta não tem revertido as 
diretrizes formais das políticas constitucionais, mas sim dificultado sua 
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implementação, marcadamente na saúde. Desse modo, avanços na dire-
ção de uma maior equidade em saúde podem ser observados nas normas 
produzidas e no impacto de sua implantação, mas não num nível que pro-
mova efetivamente uma adequada situação de saúde para os cidadãos.

Os argumentos sobre a informalidade do sistema não puderam ser re-
futados, pois apesar do elevado nível de formalidade na produção da maioria 
das normas, foram identificadas flexibilizações na aplicação de regras, em ge-
ral associadas ao uso das medidas provisórias – critérios de urgência não ob-
servados e flexibilização da aplicação do trancamento da pauta, determinado 
explicitamente na Constituição – e à votação de vetos presidenciais, o que se 
associa à questão da forma de inclusão de projetos nas pautas do Congresso.

Sobre o sistema de produção legislativa, um ponto positivo é a poten-
cialidade já presente nas regras atuais. O sistema evoluiu muito ao longo 
de sua história, carecendo de modificações pontuais de fortalecimento da 
capacidade de orientar uma agenda de interesse amplo. Mesmo no con-
texto institucional presente, há recursos disponíveis a todos os atores e 
exemplos mostram que eles foram mobilizados com sucesso quando a so-
ciedade demandou de forma mais incisiva e coesa. 

Esse estudo contribui para o estudo da relação entre os poderes na 
produção legislativa na medida em que contraria algumas concepções ba-
seadas no senso comum – como o desinteresse dos parlamentares por te-
mas de benefício amplo e a divisão na agenda dos poderes –, mas que não 
se mostraram reais. Adicionalmente, esse estudo inseriu a dimensão qua-
litativa de relevância das proposições, indicando que as taxas de sucesso 
e de dominância do Executivo foram inversamente proporcionais ao ní-
vel hierárquico das vias, contrariando a tese da dominância quantitativa 
deste na via de maior hierarquia, em que o Legislativo foi autor de 66,7% 
das emendas constitucionais, com destaque para a produção originada 
no Senado, sugerindo especialização no trabalho das comissões; e nas leis 
provenientes de PL, em que o Legislativo foi autor de 59,2% dessas nor-
mas, com destaque para a atuação da Câmara na área social. Contudo, de-
monstrou expressiva dominância da coalizão em todas as vias, chegando 
a 89,2% na via ordinária, 72% na complementar e 90,5% na constitucional.
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Os achados relativos à forte dominância da coalizão no quantitativo 
e celeridade de normas produzidas em todas as vias foram mais intensos 
que o inicialmente esperado – provavelmente devido à atuação dos coor-
denadores das instâncias de decisão –, mas são assimiláveis pela lógica 
de que o sistema está orientado para a promoção da governabilidade. 
Em resumo, os dados indicam que a predominância do Executivo como 
ator isolado não é factível, pois deve se considerar a diferente relevância 
das propostas nas três vias. Assim, o fato de o Executivo predominar 
na produção de leis por meio de seus tipos de proposição exclusivos, de 
menor hierarquia, mas mais numerosos, tem induzido a uma superesti-
mação desse predomínio e a uma desconsideração do presidencialismo 
de coalizão.

A abordagem sistêmica permitiu a identificação de uma série de 
regularidades, que indicam que o sistema não é caótico, quanto à uti-
lização das vias estratégicas, segundo temas de interesses dos atores, 
bem como quanto aos conteúdos e quantitativos de produção em cada 
via, tanto no conjunto geral de temas, quanto nas proposições relacio-
nadas à saúde.

Vale destacar que muitas dessas regularidades são consistentes 
com as tendências originalmente relatadas por Figueiredo e Limongi 
(1999a) para um período imediatamente anterior ao foco desse estudo 
(1988 a 1994). Principalmente, as relacionadas à predominância quanti-
tativa da autoria do Executivo nas leis produzidas, aos tempos médios 
de tramitação, ao uso de urgência com vantagem para o Executivo, à 
elevada eficiência de projetos orçamentários, ao uso de vetos totais em 
proposições do Legislativo e à incidência algo limitada de leis sobre te-
mas de homenagens ou simbólicos – em função de uma expectativa de 
predominância de comportamento distributivista. Algumas novas regu-
laridades, que não poderiam ter sido detectadas no período menciona-
do, decorrem do amadurecimento do sistema, como: uma maior produ-
ção na via constitucional, que só iniciou em meados da década de 1990;26 
uma maior atividade das comissões permanentes, com atenuação da 

26 Como observado nos gráficos 1 e 2 do capítulo 4.
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predominância quantitativa da autoria do Executivo, consistente com os 
achados de Carneiro (2009); e uma menor utilização de vetos totais.27

Esses desenvolvimentos alertam para a necessidade do conhecimen-
to das potencialidades inseridas pela Constituição de 1988 – que instituiu, 
por exemplo, o poder conclusivo das comissões para aprovar leis ordi-
nárias – e por outras regras, como a criação da Comissão de Legislação 
Participativa, que pode vir a se constituir em importante mecanismo de 
participação do cidadão na produção de leis.

Esses achados foram facilitados pela utilização da abordagem sis-
têmica e estratégica, numa combinação de métodos quantitativos e 
qualitativos aplicados a uma área de política. A combinação de abor-
dagens facilitou a conciliação de dados obtidos em análises agregadas 
(das macrorrelações entre instituições) e em análises qualitativas (das 
microrrelações entre os atores), que, analisados separadamente, pro-
duziram resultados díspares, mas que, quando qualificados pela argu-
mentação do modelo apresentado – fortemente baseado no arcabouço 
constitucional e na consideração do conflito entre os interesses sistê-
micos e os estratégicos dos atores individuais, gerado pelo conteúdo da 
política –, mostraram-se parte de uma mesma dinâmica.

Essa abordagem atenuou a fragmentação da análise da agenda oca-
sionada por questões metodológicas associadas à seleção dos objetos de 
pesquisa – atores, tipos de proposição, vias legislativas e instâncias de 
decisão –, ao enfoque na autoria e à necessidade de orientar a análise 
exclusivamente pela perspectiva informacional, partidária ou distribu-
tivista. Dessa abordagem resultaram conclusões intermediárias entre a 
paralisia decisória e a governabilidade com dominância do Executivo, 
além do reconhecimento de uma maior variedade de tipos de interações 
entre os poderes de acordo com o conteúdo das proposições, no contex-
to do presidencialismo de coalizão.

27 No período anterior, ocorreram mais de cem. Treze foram derrubados, em geral tratando 
de interesses de carreiras do Judiciário e do Legislativo (FIGUEIREDO e LIMONGI, 1999a).
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Algumas questões de pesquisa, que não puderam ser aprofundadas 
nesse estudo, bem como sugestões para o aperfeiçoamento do sistema 
de produção legislativa, são apresentadas a seguir. Entre as necessidades 
de aprofundamento de pesquisa identificadas nesse estudo, destacam-se 
análises sobre: a) o comprometimento do orçamento federal na interação 
entre os poderes; b) o acúmulo de casos legislativos, para explorar os tipos 
de interação entre os poderes, inclusive os impasses em temas não orça-
mentários; c) as motivações para seleção de MPV ou PLN pelo Executivo, 
ao encaminhar projetos sobre créditos extraordinários; d) os efeitos da 
alternância de poder em casos de sucesso de projetos iniciados pela opo-
sição; e) a relação entre vetos totais e projetos de apreciação conclusiva 
pelas comissões; e f) critérios para utilização da tipologia de Lowi (1972) 
e Wilson (1973) nos grupos temáticos da saúde.

Para o aperfeiçoamento do sistema de produção legislativa, são su-
geridas medidas que promovam o fortalecimento das comissões perma-
nentes e o aumento da transparência do funcionamento das instâncias 
de decisão do Congresso, como: a) estabelecer critérios de transparência 
e de previsibilidade na definição das pautas das comissões e do Plená-
rio – permitindo que, além das lideranças partidárias, os presidentes das 
comissões possuam uma cota mínima para inclusão de matérias –, de 
forma que sejam destacados os temas mais relevantes para políticas pú-
blicas e se facilite um acompanhamento oportuno pela sociedade, inclu-
sive, pela mídia; b) intensificar iniciativas recentes a fim de que as comis-
sões permanentes tenham maior autonomia para utilizarem recursos 
orçamentários, de modo a ampliarem suas atividades, para que possam 
utilizar planejamento estratégico, não apenas para metas administrativas 
e de custo do processo legislativo, mas também para o enfrentamento de 
problemas em políticas publicas; c) estabelecer monitoramento do fluxo 
de tramitação das proposições nas comissões; d) como já realizado por al-
gumas comissões, generalizar a identificação e priorização dos temas com 
proposições em tramitação, utilizando-se de instrumentos virtuais que 
aumentam a participação dos cidadãos; e) estimular a autoria de propo-
sições também pelas comissões permanentes; f) reduzir informalidades 
relacionadas à utilização da MPV e à deliberação sobre vetos presidenciais; 
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g) integrar os bancos de dados da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, para que ofereçam relatórios de tramitação legislativa, os quais 
considerem as várias denominações que as proposições recebem nas duas 
Casas; h) reduzir, nesses bancos de dados, a ocorrência de variáveis sem 
informação – particularmente em casos em que as proposições tramitam 
apensadas a outras – e disponibilizar o banco para pesquisadores.

Cabe destacar o alerta de autores relevantes para esse estudo, como 
Figueiredo, Limongi, Jones, LeLoup, Shull, Brady, Volden, Arnold e 
Krehbiel, a respeito da ponderação sobre mudanças de grande amplitude 
sem considerar efeitos adversos sobre ganhos institucionais, que são, às 
vezes, pouco valorizados. Por exemplo, a superação da fragmentação do 
Congresso, por meio da coordenação da coalizão – a grande beneficiada 
pela assimetria de recursos – é um traço que não pode ser minimizado. 
Até que as causas mais profundas da fragmentação da sociedade e do Es-
tado – que representam mais que eventuais problemas do sistema eleito-
ral – sejam atenuadas, não se pode prescindir desse mecanismo, para que 
o sistema seja operacional. Caso o sistema político tivesse sido radicalmen-
te alterado em função do enfático diagnóstico de que era caótico, o ama-
durecimento institucional e as regularidades, que atualmente são notórios 
e que demandaram tempo e aprendizado, poderiam não ter se efetivado.

Contudo, a estabilidade quantitativa já alcançada na produção le-
gislativa pode ser qualificada pela ampliação da transparência nas várias 
instâncias de decisão, para que interesses amplos prevaleçam sobre os 
particularistas nas políticas resultantes.

Enfim, o estudo da relação entre os poderes ainda apresenta desafios 
a serem enfrentados para a compreensão das características que promo-
vem um equilíbrio sistêmico baseado na produção de políticas de interes-
se amplo, inclusive na área social.
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Uma nova visita ao ambíguo liberalismo 
brasileiro: a proposta de reforma 

bancária no governo Dutra28

Ricardo de João Braga29

Resumo

Este trabalho analisa a proposta de reforma bancária enviada pelo 
Poder Executivo à Câmara dos Deputados no governo Dutra, uma propos-
ta extensa e complexa que reflete elementos do pensamento econômico 
do período e traz aspectos interessantes como o inusitado objetivo de um 
governo tido como liberal dirigir os mercados. A apresentação e análise 
do debate ocorrido na Câmara dos Deputados é um resgate histórico da 
ação parlamentar na República de 1946 e ajuda a esclarecer as relações en-
tre economia e política no Brasil daquele período. A pesquisa baseou-se 
em material primário referente ao processo legislativo e a análise utilizou 
elementos teóricos da macroeconomia e dos estudos legislativos de pers-
pectiva neoinstitucionalista.

Palavras-chave: governo Dutra; ministro Correia e Castro; reforma bancá-
ria; processo legislativo; liberalismo; Banco Central.

28 O título deste trabalho é baseado no excelente trabalho de Maria V. M. Benevides, A UDN 
e o Udenismo: ambiguidades do liberalismo brasileiro, 1945-1965 (Benevides, 1981).

29 Doutor em Ciência Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), professor 
e pesquisador do Programa de Pós-Graduação da Câmara dos Deputados. Contato: ricar-
do.braga@camara.gov.br; rdj.braga@gmail.com; http://lattes.cnpq. br/0661936902428718.
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1 Introdução

Este trabalho objetiva descrever e analisar a proposta de reforma 
bancária enviada à Câmara dos Deputados em 1947 pelo presidente Euri-
co Gaspar Dutra30 e a tramitação dessa na legislatura 1946-1950. O trabalho 
justifica-se por três razões. A primeira delas é a ausência de literatura que 
descreva e analise a proposta, tanto mais em seu aspecto congressual. Em 
segundo lugar, o anteprojeto enviado pelo Poder Executivo e a discussão 
realizada na Câmara dos Deputados naquela época trazem elementos que 
iluminam o pensamento econômico do período no Brasil e são parte es-
sencial da discussão política que engendrou a Reforma Bancária de 1964, 
a qual criou o Sistema Financeiro Nacional tal como ainda se conhece em 
linhas gerais no Brasil atual. Adicionalmente, a tramitação da proposta de 
reforma bancária naquela legislatura é um exemplo concreto e ilustrativo 
das relações entre economia e política no Brasil.

O trabalho realizou-se a partir de levantamento de proposições sobre 
o tema da reforma bancária e de manifestações parlamentares, principal-
mente na Câmara dos Deputados, acerca da discussão sobre macroecono-
mia, história econômica do Brasil e estudos legislativos, sobretudo em sua 
vertente neoinstitucionalista. A partir do material primário, procedeu-se à 
análise de seu conteúdo, classificando-o em alguns subtemas específicos 
e descrevendo as posições e transformações das posições legislativas. Em 
termos teóricos, o desafio foi relacionar as perspectivas habitualmente se-
paradas da política e da economia, de forma a entender suas inter-relações. 

Este artigo inicia-se com dados introdutórios sobre a proposição 
legislativa principal da reforma bancária e sobre o panorama e a ideolo-
gia econômicos do período; depois, divide-se em seções que apresentam 
e analisam mais detalhadamente o conteúdo da proposta e as manifes-
tações legislativas. Em cada seção, procura-se realizar uma análise que 

30 Este trabalho deriva da tese de doutorado do autor, intitulada O Processo Decisório Legislativo 
na Criação e Reforma do Bacen e do CMN em 1964 e 1994: incerteza, cooperação e resultados legislati-
vos, defendida em março de 2011, no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universida-
de do Estado do Rio de Janeiro (Iesp/Uerj), sob orientação do prof. Fabiano Santos.
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aproxime as perspectivas política e econômica. A conclusão ressalta a re-
lação do tema com ideias econômicas, com a gestão da economia brasi-
leira no período e com o comportamento parlamentar.

2 Economia, ideologia e a proposta de reforma 
bancária na legislatura de 1946-1950

Em junho de 1947, o presidente Eurico Gaspar Dutra enviou à Câmara 
dos Deputados a Mensagem nº 296-47, com a anexa Exposição de Motivos 
nº 936, do ministro da Fazenda Correia e Castro31. Tratava-se formalmente 
de anteprojeto32 de reforma bancária de iniciativa do Poder Executivo. 

A proposta Correia e Castro é pouco analisada na literatura, reduzin-
do-se sua presença nessas obras a pouco mais que referências (por exem-
plo, Minella, 1988; Lago, 1982; Gouveia, 1994; e Bielschowsky, 1988).

Bielschowsky (1988) e Vianna (1992) são concordes em afirmar que o 
governo Dutra representou um momento de dominância liberal, sobretu-
do com a administração de Correia e Castro, que se preocupou em levar 
à frente uma política ortodoxa de controle inflacionário. Não obstante, o 

31 Encontrou-se a grafia Correia e Castro e também Correa e Castro para a denomina-
ção do ministro da Fazenda. Aqui optou-se por aquela presente no site do Ministério 
da Fazenda. http://www.fazenda.gov.br/portugues/institucional/ministros/rep036.asp 
acesso em 07 de dezembro de 2011.

32 É bastante obscura a tramitação formal do projeto Correia e Castro na Câmara dos 
Deputados. A fonte mais confiável é a obra A reforma bancária na legislatura 1946-1950, 
editada pela Câmara dos Deputados (Brasil, 1952), compilação de vários documentos 
referentes a esse processo. A partir desses documentos e do arquivo de proposições 
da Câmara, constatou-se que o projeto Correia e Castro foi apresentado como ante-
projeto em junho de 1947 e foi apreciado por Comissões e pelo Plenário até novembro 
de 1950. Em termos formais, recebeu a numeração 104-50, mas, de forma incoerente, 
os arquivos apontam que esse projeto foi apresentado e arquivado na mesma data, 12 
de abril de 1950, o que não corresponde nem à apresentação nem ao arquivamento 
efetivo. Talvez esse problema de arquivo e identificação tenha dificultado a aprecia-
ção da matéria por outros pesquisadores e sua valorização. O conhecimento da obra 
supracitada deve-se ao valoroso trabalho do Centro de Documentação e Informação 
da Câmara dos Deputados (Cedi/CD).
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conteúdo e a proposta do projeto de reforma bancária de sua autoria mos-
tram que este seria ambíguo, caso pretendesse enquadrar-se num mode-
lo liberal. De fato, a pretendida reforma bancária de 1947 era um amplo 
e ousado projeto de desenvolvimento econômico assentado em relevante 
intervenção estatal nos mercados. Mais do que se ater às instituições ban-
cárias, aprofundava-se e estendia-se em várias direções, como as políticas 
monetária, cambial, de desenvolvimento industrial e agrícola e de comér-
cio exterior. A ambiguidade liberal fica mais clara ao se ver, por um lado, 
um forte compromisso com uma política de moeda sadia assentada no pa-
drão-ouro e, por outro, a proposta de um estado interventor, que chegaria 
mesmo a criar e administrar empresas e também a orientar diretamente 
recursos privados, algo ao melhor estilo desenvolvimentista estatal33.

O anteprojeto Correia e Castro estendia-se por 113 artigos. Criava o 
Banco Central (Bacen), como autarquia do governo federal; o Conselho 
Monetário (CM), para atuar hierarquicamente como nível mais elevado 
do sistema; e cinco bancos semiestatais, controlados pelo governo, mas 
abertos à participação privada, que financiariam atividades e setores 
específicos da economia: Banco Hipotecário do Brasil, Banco Rural do 
Brasil, Banco Industrial do Brasil, Banco de Investimentos do Brasil e 
Banco de Exportação e Importação do Brasil. Ainda, alterava substan-
cialmente a estrutura do Banco do Brasil, o qual perderia suas carteiras 
de crédito especializadas em benefício dos bancos a serem criados. O 
projeto ainda extinguia alguns órgãos e entidades públicas, remodelava 
as caixas econômicas e redirecionava os recursos dos institutos de pre-
vidência e das companhias de seguro e capitalização (mesmo as priva-
das), a serem todos coordenados pelo Estado. As disposições monetária 
e creditícia seriam as regras de emissão – com lastro ouro e monopólio 
para o Banco Central –; a regulamentação do crédito, com o fim de man-
ter o poder aquisitivo da moeda e também a sua adequada distribuição 

33 As ambiguidades do liberalismo político na República de 1946 já estão bem retratadas 
pela análise da UDN feita por Maria V. M. Benevides, e aqui se trata da inconsistência 
liberal de um projeto econômico. De toda forma, política e economia liberais caminham 
próximas, e nunca mantiveram sua integridade diante da prática do desenvolvimentis-
mo, que foi a doutrina estruturadora do mundo político naquele período. 
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por todo o território nacional; e a estruturação de um mercado de títulos 
públicos voltados a financiar o governo e seus bancos semiestatais. Um 
dos pontos altos da ortodoxia monetária de Correia e Castro é a proposta 
de criação de um Fundo de Resgate do Papel-Moeda, o qual seria o rece-
bedor de dividendos de propriedade do Tesouro e que deveria utilizá-los 
para fortalecer a moeda nacional, seja pela compra de ouro e divisas, seja 
pela queima de papel-moeda em circulação.

A possibilidade de queima de papel-moeda com o objetivo de sanear 
o sistema monetário é uma tomada de posição extrema dentro do ideário 
liberal. É uma ação que se confrontaria com o modelo de intervenção es-
tatal nos mercados e nos gastos públicos elevados em prática no período, 
principalmente após a vitória do ideário desenvolvimentista.

 A tramitação da proposta Correia e Castro iniciou-se em meados de 1947 
e percorreu o seguinte trajeto: Comissão de Indústria e Comércio (CIC); Co-
missão de Finanças (CFin) e Plenário. Isso implica que a manifestação em um 
momento dava-se com conhecimento das ações anteriores e também sobre 
elas. Na análise aqui realizada, serão considerados o anteprojeto e a exposição 
de motivos de autoria do Poder Executivo; o parecer da CIC; e as manifes-
tações específicas dos deputados membros: Daniel Faraco (PSD-RS), relator; 
Herbert Levy (UDN-SP); e Alves Linhares (PSP-CE). Todos os parlamentares 
apresentaram um arrazoado e também um ou mais projetos substitutivos. 
Também serão considerados o parecer da CFin e o parecer de seu relator, 
deputado Horácio Lafer (PSD-SP). Ainda, em Plenário, foram apresentadas 
emendas, e o parecer dessas foi proferido pelo deputado Aliomar Baleeiro 
(UDN-GB), em nome da Comissão de Economia, que substituía a anterior e 
extinta CIC. Em termos políticos, a concentração de atores do PSD e da UDN 
e a própria identidade dos parlamentares citados caracterizam uma pers-
pectiva de centro-direita, esperando-se em princípio um viés pró-liberal34.

34 Se considerarmos o trabalho de Bielschowsky (1988), o ministro Correia e Castro e 
os deputados Daniel Faraco, Herbert Levy e Horácio Lafer estariam mais próximos 
das correntes liberal e desenvolvimentista não nacionalista, distantes das correntes 
desenvolvimentista nacionalista e socialista.
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A proposta Correia e Castro foi discutida na Câmara dos Deputados 
e foi objeto de propostas de alteração em vários pontos. A apresentação e 
a análise que se seguem serão feitas sobre nove temas: 1) dirigismo econô-
mico; 2) estrutura da autoridade monetária e representação de interesses; 
3) teoria e política monetária e creditícia; 4) defesa do Banco do Brasil; 
5) defesa de outros órgãos públicos; 6) defesa do Banco Rural; 7) defesa da 
indústria; 8) comércio exterior; 9) política fiscal.

Dirigismo econômico

O projeto Correia e Castro de reforma bancária não tem sido valori-
zado nas análises do período, e a imagem desse ministro da Fazenda tem 
sido a de um liberal, principalmente a partir da defesa que fez ao comba-
te à inflação. No entanto, sua proposta apresenta, em primeiro plano, um 
marcado caráter de planejamento estatal da economia, consubstanciando 
na prática um projeto de desenvolvimento ancorado no dirigismo estatal 
e crédito público. Há duas vertentes importantes nesse dirigismo. A pri-
meira refere-se às atribuições quase imperiais do Banco Central em rela-
ção ao mercado financeiro, como, por exemplo, “fixar as taxas de juros dos 
depósitos, dos descontos, dos empréstimos, das letras hipotecárias e das 
operações cambiais”, “efetuar operações de compra e venda de cambiais, 
podendo, a juízo do Conselho Monetário, restringir ou mesmo monopo-
lizar temporariamente tais operações, na defesa do valor de nossa moeda 
nos mercados internacionais” e “intervir no mercado de títulos, a fim de 
evitar movimentos especulativos, que possam prejudicar a cotação dos títu-
los da dívida pública ou dos emitidos pelos bancos semiestatais, cujo valor 
lhe cumpre defender” (projeto do Executivo, art. 6)35. A par disso, caberia 
à autoridade monetária o controle das disponibilidades dos institutos de 
previdência públicos e, mais marcantemente, o controle das reservas técni-

35 Nas citações que se seguem, optou-se por indicar a proposição e os artigos quando se 
trata de projetos. Quando se trata de argumentação, esta está presente nos pareceres e 
votos. Neste segundo caso, opta-se por indicar autor e página. Em ambos os casos, con-
tudo, a fonte dos documentos, sejam os projetos, sejam as argumentações, é o trabalho 
de compilação de documentos feito pela Câmara dos Deputados já referido anterior-
mente (Brasil, 1952). 
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cas das companhias de seguros e capitalização, mesmo que fossem privadas 
(projeto do Executivo, art. 108).

A segunda é a preponderância do Estado na atividade empresarial. 
Caberia ao governo a dominância do mercado financeiro, por meio dos 
cinco bancos semiestatais especializados a serem criados e também do 
Banco do Brasil (BB) e das caixas econômicas já existentes. Estes bancos, 
pelo anteprojeto, deveriam ser os modelos para os bancos privados, além 
de contar com prerrogativas exclusivas, como a faculdade de lançar títulos 
ao público e ter o valor destes defendido pelo Banco Central. No mundo 
industrial, um dos objetivos do Banco de Investimentos seria criar empre-
sas e administrá-las por conta própria e, somente caso fosse do interesse 
da instituição financeira, repassá-la aos interessados privados. No âmbito 
rural, caberia ao banco especializado financiar a produção rural, por meio 
de cooperativas e associações rurais, e promover a criação de empresas 
de armazéns gerais – em que o banco seria também o grande provedor 
econômico, ao financiar toda a atividade de produção, estocagem e co-
mercialização da agricultura.

O dirigismo estatal, contudo, não foi bem recebido pelas comissões e 
pelos parlamentares anteriormente citados. Emblematicamente, chegou-
se mesmo a conclamar, em oposição à proposta Correia e Castro, como se 
fez na CIC, os princípios liberais e a defesa da livre iniciativa estatuídos 
pela Constituição Federal de 1946. A atuação do Legislativo mitigou bas-
tante o ímpeto estatizante da proposta do Executivo.

Estrutura da autoridade monetária e representação de interesses

Na proposta Correia e Castro, o Banco Central (projeto do Executi-
vo, art. 16) seria composto por presidente, vice-presidente e mais quatro 
diretores. Todos seriam nomeados pelo presidente da República para 
cinco anos de mandato renovável. Apenas o presidente seria submetido 
à aprovação do Senado, tanto para admissão quanto para exoneração. 
Acima do Bacen estaria o Conselho Monetário (projeto do Executivo, 
art. 18), que seria composto pelo ministro da Fazenda, como presidente; 
pelo presidente, vice-presidente e pelos diretores do Bacen; e também 
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pelos presidentes dos bancos semiestatais criados e do BB. Os assuntos 
seriam divididos em duas câmaras: a primeira decidiria sobre assuntos 
de alta administração e seria composta pelo ministro da Fazenda, pelo 
presidente do Bacen e pelo diretor do Bacen da área cujo assunto esti-
vesse em debate; a segunda câmara decidiria sobre os demais assuntos, e 
seria composta por todos os membros do CM.

É importante identificar as propostas sobre esse tópico, e que as mais 
relevantes dizem respeito aos componentes da autoridade monetária e à 
existência ou não de mandatos.

Na proposta Correia e Castro, há apenas representantes governamen-
tais no Bacen e no CM, algo similar à composição do Conselho da Superin-
tendência da Moeda e do Crédito então em vigor36. Os indicados deveriam 
ter experiência em atividades bancária, comercial e industrial, mas não era 
requerida experiência em agricultura.

O parecer da CIC mantinha a indicação dos membros do Bacen pelo 
presidente da República, mas exigia um diretor com experiência na área 
agrícola – o que é similar ao parecer do relator Daniel Faraco. Quanto ao 
CM, que não seria criado pelo parecer do relator Faraco, a CIC teve posi-
ção similar à proposta de Correia e Castro, com o acréscimo de duas pes-
soas de “reconhecida competência em assuntos econômicos financeiros 
de livre escolha do presidente da República” (substitutivo da CIC, art. 48). 
Para a CIC, o presidente do Bacen seria demissível ad nutum e os diretores 
exerceriam mandatos de 3 anos. 

Herbert Levy − membro da CIC que apresentou várias propostas e 
estudo sobre o tema − foi contrário à criação do CM e propôs que o Bacen 
fosse composto também por bancos privados acionistas. Para ele, diante 
da necessidade de independência do governo que um banco central deve 
possuir, seria inadequada “sua orientação [do projeto Correia e Castro] no 
sentido de fazer do Banco Central um órgão oficial pura e simples mente” 

36 A Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc) foi criada em 2 de fevereiro de 1945 
pelo Decreto-Lei nº 7.293, ainda durante a ditadura de Vargas, e dividia com o BB as atri-
buições de autoridade monetária no período. A instância de alta deliberação da Sumoc 
era o conselho, em que só havia representantes do governo. 
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(Brasil, 1952, p. 84). Para o autor, o Bacen deveria ter presidente e vice 
indicados pelo presidente da República (com mandato de seis anos), um 
diretor executivo escolhido pelos bancos acionistas e outro escolhido pelo 
BB (com mandatos de quatro anos). Haveria ainda mais dez diretores ad-
ministrativos – um indicado pelo Ministério da Fazenda, um pelo BB, qua-
tro pelos bancos particulares acionistas, um pelos bancos estrangeiros, e 
três pelas entidades de classe da lavoura, do comércio e da indústria –; no 
entanto, ele não deixa claras as atribuições desses diretores. Levy é o mais 
radical na representação dos bancos privados na autoridade monetária, e 
é, ao mesmo tempo, o maior defensor do BB.

A CFin seguiu quase totalmente o parecer do deputado relator Horá-
cio Lafer, que foi a favor da criação do Bacen e do CM e manteve grande 
espaço para a representação de interesses privados. Para Lafer, o Bacen 
teria um presidente e mais seis diretores, todos escolhidos pelo presiden-
te da República, mas apenas o presidente seria submetido à aprovação do 
Senado Federal. Este deveria ter “notória capacidade e experiência em as-
suntos financeiros” (substitutivo de Lafer, art. 44). Quanto aos diretores, 
exigia-se que um tivesse exercido, por no mínimo cinco anos, atividade 
agrícola; outro, comercial; e ainda um terceiro, industrial. Estes três deve-
riam ser escolhidos e indicados pelo presidente da República. Já os outros 
três diretores deveriam ser escolhidos pelo presidente da República a par-
tir de uma lista de seis nomes, indicados por estabelecimentos bancários 
privados. Os mandatos seriam de cinco anos, podendo ser renovados.

Para Lafer, o CM seria constituído pelo ministro da Fazenda, como 
presidente; pelo presidente e por diretores do Bacen; por presidentes dos 
bancos em que a União seja a maior acionista; e por um dos presidentes 
das bolsas oficiais de valores escolhido em uma lista de três nomes, indica-
dos pelas mesmas bolsas. Nesta composição, a CFin apenas insere no CM 
“um dos diretores do Conselho Superior das Caixas Econômicas, mediante 
designação do presidente da República” (substitutivo da CFin, art. 53).

No Plenário, um grupo de quatorze deputados apresentou emenda 
que alterava a composição da Diretoria do Bacen instituída pela CFin. 
Deve ser ressaltado que todas as emendas foram feitas sobre o parecer 
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da CFin, que era a manifestação legislativa imediatamente anterior às 
emendas do Plenário. Para esses deputados autores da emenda, os cargos 
da diretoria do Bacen deveriam ser de livre indicação e nomeação pelo 
presidente da República, exigindo-se que os escolhidos tivessem notória 
capacidade e conhecimento dos problemas econômicos e que três deles 
possuíssem tirocínio em cargos de direção bancária. Para os autores da 
emenda, não seria aconselhável que cargos de direção de um banco públi-
co fossem indicados por setores privados, e também que representantes 
da agricultura, indústria e comércio lá tivessem assento, o que caracteri-
zaria uma representação classista que, segundo esses mesmos autores, foi 
rechaçada como forma de organização do Parlamento brasileiro. Aliomar 
Baleeiro, ao posicionar-se quanto à emenda, posicionou-se favorável à ex-
clusão da representação classista, mas considerou conveniente a partici-
pação do Senado na aprovação de nomes para o Bacen.

Vê-se, portanto, que a proposta de Correia e Castro garante todos os 
espaços de representação ao governo, mas deputados e comissões busca-
vam posições para a representação privada. Chegaram a propor, em casos 
como o do parecer de Lafer, que fossem submetidas listas de nomes ao 
presidente da República e, no caso extremo do parecer de Levy, que os 
setores indicassem diretamente seus representantes, sem ingerência go-
vernamental na escolha. Nesse sentido, os mandatos garantiriam a ina-
movibilidade dos indicados, o que produziria mais independência para 
a instituição e também mais estabilidade na representação de interesses.

Teoria e política monetária e creditícia

Correia e Castro é, neste aspecto, extremamente ortodoxo, e sua 
proposta é a mais preocupada com o combate à inflação. Dois elementos 
são radicais na proposta, o lastreamento do papel-moeda e o Fundo de 
Resgate do Papel-Moeda. O lastreamento consiste na obrigação ao Banco 
Central de “acumular reservas em ouro amoedado ou em barra, cujo valor 
corresponda, pelo menos, a vinte e cinco por cento (25%) do total do pa-
pel moeda em circulação” (projeto do Executivo, art. 11). O fundo, por sua 
vez, deveria receber os dividendos dos bancos semiestatais destinados ao 
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Tesouro, e os destinaria “ao saneamento da moeda, seja pela queima, re-
duzindo a sua quantidade, seja pela compra de ouro ou cambiais, aumen-
tando a reserva em garantia, a juízo do Conselho Monetário” (projeto do 
Poder Executivo, art. 106). Essa proposta é bastante conservadora, pois 
trabalha com as ideias do padrão-ouro37 e com uma forma básica da teoria 
quantitativa da moeda, algo que vigorou até a Segunda Guerra Mundial, 
mas que foi objeto de críticas e fator de crises profundas no período entre-
guerras. Talvez essa proposta de Correia e Castro seja um dos últimos mo-
mentos de sucesso de ideias dessa natureza no pensamento econômico e 
na prática da gestão da moeda no Brasil, pois posteriormente assistiu-se 
ao domínio da moeda sem lastro (fiduciária) e modelos mais complexos 
de interpretação entre inflação e quantidade de moeda.

Correia e Castro buscou também erigir em sua proposta um sistema 
de crédito muito controlado, de linha intervencionista. Para o ministro, 
uma das competências do Bacen seria fixar diversas taxas de juros e des-
contos, e ainda garantir, por operações de mercado, o valor dos títulos 
postos em circulação pelos bancos semiestatais. A proposta de moeda las-
treada casava-se com uma administração rígida da quase totalidade dos 
ativos monetários pelo governo. À exceção de Herbert Levy – que apoiou o 
Fundo de Resgate do Papel Moeda (art. 64 de sua proposta de lei bancária), 
o lastro para emissão (art. 29 de sua proposta de lei do Banco Central) e foi 
quase tão rígido no controle das taxas de juros (art. 16, b, da sua proposta 
de lei do Banco Central) –, todas as outras manifestações legislativas sob 
análise distanciaram-se da radicalidade do ministro da Fazenda. 

Sobre o lastro, Daniel Faraco afirma que a “conveniência de tais 
reservas é discutível” (Brasil, 1952, p. 44), e tanto seu parecer como o 
dos demais apontam no sentido de uma administração mais flexível da 
moeda, mais preocupada com as necessidades da economia. De fato, as 
manifestações legislativas procuravam equilibrar a necessidade e o in-
teresse em estimular o crédito e o controle da inflação. É interessante 

37 O padrão-ouro é flexibilizado, como se fazia à época, para considerar como lastro divisas 
em moeda forte. Contudo, isso não altera sua lógica de funcionamento e a crença em 
teorias monetárias ortodoxas.
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ver, por exemplo, como Horácio Lafer justificava a criação do crédito. 
Em seu longo parecer, este deputado insistia que a política de crédito, 
que é em boa parte criação de poder de compra a partir do multiplicador 
bancário38, não seria inflacionária se fosse voltada ao financiamento de 
atividades econômicas produtivas, isto é, aquelas que geram riqueza. Se 
o crédito fosse aplicado sobre uma transação econômica legítima, este, 
na visão de Lafer, não seria inflacionário. 

Deve ser considerado que inflação e desenvolvimento eram temas 
centrais do debate econômico do período, e que o equilíbrio entre eles 
era um necessário exercício prático e também retórico. Ademais, planos 
e discursos oriundos do Executivo e do Legislativo possuem diferentes 
compromissos de clientela e também diferentes efeitos. Isso é, para al-
guns, uma diferença de responsabilidade – Executivo responsável versus 
Legislativo irresponsável –, mas, mais do que isso, é uma diferença em 
termos de estrutura de incentivos políticos, em que o Executivo tem 
maior probabilidade de ser avaliado pelos resultados efetivos da condução

38 Uma das características primordiais do crédito bancário é a criação de moeda e, conse-
quentemente, de poder de compra baseado apenas na confiança dos depositantes e na 
prática habitual de se deixar parte dos recursos parados em conta. Um banco que recebe 
depósitos garante ao depositante a existência desses recursos para saque – que pode ser 
à vista ou a prazo –, mas a instituição bancária toma esses recursos e os oferece a crédito 
a outros interessados, também lhes garantindo saldo em conta e possibilidade de saque. 
Como nem todos fazem saques integrais de forma rotineira, um depósito inicial pode 
gerar um volume muito maior de crédito. Um exemplo numérico pode ajudar. Suponha 
um depósito de R$ 100 e também o hábito de saques próximos a 20% de seus depósitos. 
Assim, o primeiro depositante, chame-se de D1, precisa ter disponível em conta apenas 
R$ 20 de papel-moeda para fazer frente a suas necessidades. Dessa forma, o banco pode 
emprestar R$ 80 para outro depositante, D2. Este, ao necessitar também de apenas 20% 
de seu depósito em papel-moeda, obriga o banco a manter para ele apenas R$ 16 em cai-
xa, liberando R$ 64 para novos empréstimos a D3. Esse processo se esgota longamente, 
o que configura o conceito de multiplicador bancário. A ideia a reter é que um depósito 
de R$ 100 de um correntista gerou empréstimos de R$ 80 + R$ 64 + ... que dão um valor 
muito superior aos R$ 100 iniciais. Isto é, cria-se poder de compra a partir da confiança 
nos depósitos bancários e da estabilidade de comportamento dos saques. 
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da economia e os parlamentares, pela tomada de posição em proposições 
legislativas (Mayhew, 1974)39.

Outro momento em que se estruturam as políticas monetária e cre-
ditícia é a definição dos objetivos do Banco Central. Como aponta a lite-
ratura sobre bancos centrais (Sá, 2006), a função de defesa da moeda é 
determinada, entre outros fatores, pela clareza e singularidade de obje-
tivo definido no estatuto do Bacen. Se há apenas um único e claro objeti-
vo de defender o valor da moeda, mais forte e independente é o Bacen 
nesta missão. A proposta Correia e Castro e os pareceres da CIC e de 
Daniel Faraco colocavam a manutenção do valor da moeda e o atendi-
mento às necessidades da economia como objetivos no mesmo plano. 
Já Horácio Lafer e a CFin colocavam o desenvolvimento econômico em 
hierarquia superior, subordinando o equilíbrio da moeda: “É instituído 
o Banco Central do Brasil, como órgão destinado a promover a criação e 
manutenção de condições favoráveis ao desenvolvimento ordenado da 
economia nacional no que depender da moeda e do crédito” (parecer de 
Horácio Lafer, art. 41).

Um aspecto importante a ressaltar sobre a política de crédito é a pre-
ocupação retórica geral de bem distribuí-lo por o todo território nacional. 
Há dois aspectos interessantes na questão. O primeiro refere-se ao tema 
das desigualdades regionais. Antes, como ainda hoje, as regiões mais 
pobres do país ressentem-se da falta de investimentos, concentrados 
estes nas regiões mais ricas. Para isso foram criados, ao longo do tem-
po, incentivos fiscais e tributários, como aqueles voltados ao Nordeste, ao 
Norte, etc. Em todas as manifestações legislativas pesquisadas, não se en-
controu a proposta de tal tipo de mecanismo, apenas o desejo de uma me-
lhor distribuição dos recursos por todo o país. O outro aspecto refere-se 
a uma questão tecnológica e logística própria da época. Se se rememorar 
que não havia os meios eletrônicos para se transacionar a moeda como 

39 Sobre Executivo responsável e Legislativo gastador, Mayhew (1974) aponta que nos EUA 
viu-se o inverso quando da onda das políticas keynesianas nos anos 1960. Enquanto o 
Executivo animava-se a gastar, os parlamentares mostravam-se reticentes, pois um dos 
seus mecanismos de comunicação com os eleitores na área econômica era a metáfora do 
orçamento doméstico, que precisa estar equilibrado.



78

Legislativo e Democracia: Reflexões sobre a Câmara dos Deputados

hoje, e que o sistema era dependente de papel-moeda de forma física na 
localidade em que o necessitasse, entendem-se as várias acusações de 
drenagem dos recursos da periferia e sua aplicação nos centros ricos. À 
época, questionava-se a falta de moeda em várias localidades do país, e o 
uso do cheque, que poderia ser uma alternativa à carência de papel-mo-
eda, era ainda incipiente, sendo seu desenvolvimento um dos objetivos 
da reforma bancária.

Por fim, a especialização do crédito era tema estruturante da refor-
ma bancária. Em termos teóricos, a especialização é sinal de desenvolvi-
mento do sistema. Cada tipo de aplicação – imóveis, indústria, comércio, 
agricultura – apresenta peculiaridades próprias em termos de garantias, 
tempo de maturação dos investimentos, risco, etc., o que exige uma cap-
tação mais adequada em termos de prazo e remuneração. O objetivo de 
bem distinguir essas operações estava na raiz da diferenciação entre os 
diversos tipos de bancos. Correia e Castro foi, nesse sentido, o mais ousa-
do, pois apresentou bancos especializados para todos os tipos relevantes 
de operações econômicas e vetou a possibilidade de bancos com várias 
carteiras. Essa rigidez foi mitigada em todas as manifestações legislati-
vas. Por exemplo, a CIC defendeu não se criar nenhum banco semiestatal 
especializado, e, mesmo para os privados, iria diferenciar apenas entre 
bancos comerciais, bancos rurais e bancos de financiamento. Herbert 
Levy, por sua vez, defendeu o BB e a criação pelo Estado dos Bancos Rural 
e Hipotecário, mas não os outros. Horácio Lafer e a CFin apresentaram 
uma posição intermediária, estendendo-se no apoio ao Banco Rural, que 
será objeto de análise mais adiante.

A especialização do crédito é fator importante na estruturação do sis-
tema, mas será, mais adiante no tempo, objeto de debate nas políticas an-
ti-inflacionárias. Defenderão os desenvolvimentistas que uma das formas 
de equilibrar o desenvolvimento econômico com o combate à inflação é 
a seletividade do crédito, no caso em tela o financiamento apenas para 
atividades produtivas estruturantes (Bielschowsky, 1988). Mais uma vez, 
vê-se a centralidade do crédito na política econômica brasileira.
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Defesa do Banco do Brasil

Ao longo de sua existência, o BB acumulou uma série de prerrogativas 
e funções típicas de Estado, como guardar os depósitos compulsórios, e ca-
nalizou os únicos recursos de longo prazo da economia; isso, somado à sua 
credibilidade de banco público, o fortaleceu nas funções de banco comercial. 
Dinheiro, poder e prestígio somavam-se para a instituição e davam também 
destaque e boas condições aos seus funcionários – Daniel Faraco, por exem-
plo, era originalmente funcionário do BB. Uma das explicações encontradas 
na literatura para a não criação do Bacen entre 1946 e 1964 foi a oposição do 
BB, responsável também pelo subdesenvolvimento da Sumoc (Lago, 1982)40.

A proposta Correia e Castro foi a mais agressiva em relação a este banco 
público, pois retirava do BB a grande maioria de suas atribuições, desde aque-
las de autoridade monetária até suas carteiras especializadas – agricultura, 
indústria, comércio exterior –, deixando-o apenas como um banco comercial 
estatal. A proposta de reforma, seja pela necessidade de expandir o crédito e 
especializá-lo em várias instituições, seja para modernizar o sistema com a 
criação de um banco central puro41, iria logicamente retirar prerrogativas do 
BB. De forma geral, as manifestações legislativas aceitaram silenciosamente 
algum grau de esvaziamento do tradicional banco, e não se viu nelas nenhu-
ma defesa ostensiva ao BB, à exceção do deputado Herbert Levy.

Levy apoiou a criação do Banco Rural e do Hipotecário pelo Estado, 
mas se opôs a todos os outros bancos especializados semiestatais, sob o ar-
gumento de que criá-los seria centralizar todas as operações de crédito no 
Estado. Ainda em relação ao Bacen, a proposta de Levy é exclusiva e solitá-
ria, assim como a menos estatizante, porque pretendeu criá-lo como banco 
não puramente estatal, mas formado também por sócios privados. Se con-
siderada sua filiação à UDN, seu discurso poderia ser tido, em princípio, 
como de um antiestatismo moderado.

40 Faraco foi visto em análises como alguém alinhado a Octávio Bulhões e a Roberto Cam-
pos (Minella, 1988), compartilhando com eles a postura anti-inflacionária.

41 O BB era um banco central misto, ou seja, uma conjunção de banco comercial e autori-
dade monetária. 
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Os posicionamentos antiestatais fortes de Levy, contudo, em alguns 
aspectos, mostram-se incoerentes com sua defesa do BB. Levy defendeu 
o BB de duas formas. A mais importante delas foi a indicação de um dire-
tor executivo e um administrativo do Bacen pelo BB. A outra foi permitir 
que o BB continuasse a prestar serviços à autoridade monetária, como vi-
nha fazendo com a Sumoc – isso estava presente também no parecer do 
deputado Faraco.

A postura de Levy pode ser vista como um liberalismo pragmático, 
isto é, o Brasil não deveria fechar espaços para o capital privado, mas tam-
bém não poderia abrir mão de um banco público que prestava serviços 
importantes à economia como o BB.

Quanto a Faraco, seu parecer, acatado pela CIC neste aspecto, postu-
lou que não deveriam ser criados os bancos semiestatais especializados. 
Por um lado, isso caracteriza uma postura liberal, de restrição ao aumento 
da participação estatal na economia, mas por outro é uma defesa indireta 
das prerrogativas do BB em relação ao controle dos financiamentos para 
agricultura, indústria e comércio exterior.

Duas emendas apresentadas em Plenário procuraram resguardar in-
teresses do funcionalismo do BB, ao permitir que funcionários deste ban-
co em serviço na Sumoc pudessem ser aproveitados preferencialmente no 
novo Bacen, mas garantindo a esses funcionários seu direito de volta ao 
BB caso fosse de seu interesse.

Um último ponto a respeito do BB é que não houve, em nenhum mo-
mento, propostas para que ele conquistasse de direito prerrogativas de 
autoridade monetária. Não houve manifestações na defesa de um Bacen 
misto criado a partir do BB. O que persistia na posição de Levy era a possi-
bilidade de o BB influenciar as decisões em política monetária e creditícia 
em fórum externo a si próprio, isto é, na diretoria do Bacen. Outra possi-
bilidade recorrente nas propostas – principalmente depois da legislatura 
1946-1950 – era a manutenção de espaços operacionais na política mone-
tária para o BB, ao permitir que ele continuasse atuando como prestador 
de serviços à autoridade monetária, o que já ocorria no caso da Sumoc. 
Neste último caso, o poder efetivo saía do papel e das leis e imergia numa 
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zona cinzenta, em que a instituição mantinha seu poder e influência por 
meio de mecanismos pouco transparentes. Essa última opção é a que se 
mostrou como permanente, presente no período da Sumoc e mesmo após 
a criação do Bacen em 1964, por meio da conta movimento.

A prestação de serviços de autoridade monetária pelo BB merece um 
comentário. Em quase todas as proposições, os parlamentares aprovei-
tavam o subdesenvolvimento da Sumoc para pleitear a continuidade do 
BB como depositário das reservas bancárias, voluntárias e compulsórias. 
Se, por um lado, a proposta tinha alguma lógica operacional, já que o BB 
possuía estrutura e capilaridade, por outro, era uma forma de manter a 
força deste banco, já que o controle dessas reservas era uma forma de au-
tofinanciar e burlar controles que outras autoridades buscassem ter sobre 
a política monetária42. Como se disse, utilizou-se dessa burla posterior-
mente à criação oficial da conta movimento.

A conta movimento, criada conjuntamente ao Banco Central em 1965, 
consistia num crédito ilimitado do BB junto ao Bacen, o que permitia ao 
primeiro larga margem de atuação, à revelia dos controles de política mo-
netária aplicados às outras instituições bancárias. Vale a esclarecedora 
passagem sobre a conta movimento:

Assim, como por ocasião da criação da Sumoc, em 1945, a Lei 
nº 4.595 estabelece que "a execução de encargos de serviços de 
competência do Banco Central poderá ser contratada com o 
Banco do Brasil, por determinação do Conselho Monetário 
Nacional", atribuindo novamente ao Banco do Brasil, senão 
os amplos poderes de que dispunha como agente financeiro 
integral a Sumoc, pelo menos um espaço através do qual 
poderá continuar a manter com o Banco Central uma relação 
de poder. A brecha foi utilizada com o seguinte mecanismo: 
ao firmar-se o contrato de prestação de serviços entre o Banco 
do Brasil e Banco Central foi prevista a criação de uma "Conta 

42 Veja-se a administração de Gudin na Fazenda no governo de Café Filho. A principal ação 
em relação à Sumoc foi incorporar-lhe o domínio sobre os depósitos compulsórios (Pi-
nho Neto, 1992).
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de Movimento" para registrar os fluxos transitórios de fundos 
entre as duas instituições, ficando estabelecido que o saldo 
desta conta seria encerrado semanalmente e a instituição 
que tivesse posição devedora pagaria juros de 1% ao ano sobre 
o débito líquido. A partir desse momento, conta Casimiro 
Ribeiro: ‘por algum tempo, pareceu que a Conta de Movimento 
crescia apenas em função de um float originado pelo trânsito 
de recursos através da ampla rede de agências do Banco do 
Brasil, que cobre todo o território nacional. Com o passar do 
tempo começou a chamar a atenção de alguns observadores 
mais argutos o fato de que o Banco do Brasil jamais solicitava 
redesconto ao Banco Central. Entretanto, a variedade e 
amplitude dos recursos recebidos privilegiadamente pelo 
Banco do Brasil ajudaram a desviar, por algum tempo, a 
atenção do crescimento da Conta de Movimento. Decorridos, 
porém, poucos anos da instituição dessa conta, seu saldo 
já assumia vulto apreciável e crescente, cuja proporção em 
relação ao valor da base monetária chegou a atingir 52% em 
31.12.70’. (Nogueira, 1993, p. 202-203).

Defesa de outros órgãos públicos

A proposta Correia e Castro extinguia uma série de entidades e insti-
tuições públicas, e Bielschowsky (1988) credita a esse fato a não aprovação 
da proposição. O Instituto do Açúcar e do Álcool seria extinto e passaria 
seus ativos para o Banco Rural, e da mesma forma o faria o Departamento 
Nacional do Café. O Banco Industrial do Brasil deveria, por seu turno, as-
sumir as ações dos Institutos do Pinho, do Sal e do Mate, também a serem 
extintos. Já o Conselho Superior das Caixas Econômicas seria extinto por-
que estas passariam a se submeter ao Bacen. 

Nenhuma comissão ou deputado acolheram com entusiasmo essas 
propostas de extinção; pelo contrário, algumas comissões, como a CIC, 
decidiram explicitamente postergar qualquer decisão sobre extinção, 
criação e modificação de entidades. É certo que, na medida em que algu-
mas propostas acolheram a criação de bancos estatais, como a da CFin e a 
do deputado Herbert Levy, alguma modificação institucional seria reque-
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rida. Esse processo de extinção e recriação institucional, contudo, deve 
ser entendido sob um enfoque específico.

Em princípio, não se trata de pura oposição à extinção daquelas en-
tidades, pois a proposta Correia e Castro presumia a manutenção de suas 
funções e objetivos em outras estruturas e instituições. O que parecia es-
tar em jogo seria o risco de que tais funções seriam realizadas de forma 
ainda desconhecida e potencialmente contrária aos interesses reclaman-
tes, ou mesmo ao fato de que a constituição de uma estrutura burocráti-
ca cristaliza uma série de interesses e relações ao longo do tempo (Moe, 
1995), e a modificação dessa estrutura implicaria alterar essas relações de 
influência. Trata-se, no último caso, de uma questão de relação entre po-
lítica e burocracia e de definição da gestão dos setores econômicos dentro 
de um quadro de forças e relações conhecido e dominado.

Seja qual for a motivação contra a extinção desses órgãos e entida-
des, deve-se reconhecer a importância regional e mesmo nacional deles, 
como no caso do café, e também o fato de que a Câmara mostrou-se 
bastante refratária a julgar, na mesma proposição, a criação de novas 
instituições bancárias e a extinção de outros órgãos de fomento à ativi-
dade econômica.

Defesa do Banco Rural

A proposta Correia e Castro preconizava a criação de um banco rural se-
miestatal no bojo de sua proposta de gestão integral da economia brasileira. 
Assim como os outros bancos especializados, o Banco Rural iria contar com 
capital estatal e com possíveis sócios privados e lançaria títulos com carac-
terísticas específicas de prazo e condições voltadas ao financiamento agro-
pecuário. A CIC não apoiou a criação de um banco rural semiestatal, assim 
como foi contra a criação, alteração ou extinção de quaisquer outras institui-
ções. Dentro de seu colegiado, contudo, Herbert Levy encareceu a necessida-
de de criá-lo. Na verdade, na opinião de Levy, apenas o Bacen e o Banco Rural 
deveriam ser criados imediatamente, o que prova a relevância desses bancos 
para esse deputado.
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A CFin foi a mais enfática na criação de um banco rural semiesta-
tal. Enquanto para Correia e Castro esse banco contaria com capital de 
cem milhões de cruzeiros, similar ao capital dos outros bancos a serem 
criados, para a CFin, os aportes seriam de duzentos milhões de cruzeiros 
anuais até que fosse atingido o capital de três bilhões de cruzeiros.

O discurso dos apoiadores do Banco Rural semiestatal era bastante 
similar, no qual se enfatizava o papel da agricultura na economia brasilei-
ra e a necessidade de financiamentos para sua realização. Esse financia-
mento deveria ser espraiado por todo o território, assim como a própria 
prática da agricultura, e os prazos e condições deveriam ser coerentes 
com as necessidades da atividade. Há de se destacar, em relação a Her-
bert Levy, que, na aprovação da Reforma Bancária em 1964, a sua princi-
pal condição para a aprovação do projeto, conforme depoimento de Dênio 
Nogueira (1993), é que fosse criado um banco rural.

Defesa da indústria

A indústria era vista, de forma geral, como importante instrumento para 
o desenvolvimento econômico do país e carente de apoio creditício. Horácio 
Lafer, contudo, enfatizou esse ponto muito além de qualquer outro deputado 
ao colocar a indústria como o principal motor do desenvolvimento nacional. 
Em seção de seu parecer específica sobre a importância do banco industrial 
(Brasil, 1952, p. 192-193), ressaltou vinte razões pelas quais o desenvolvimento 
industrial deveria ser buscado pelo Brasil, cujo foco estava sobre a criação de 
riqueza, desenvolvimento do mercado interno e melhoria do padrão de vida 
da população. Enfatizou também que a indústria era consumidora de maté-
rias-primas agrícolas, mas não especificou o papel da indústria na produção 
de máquinas para essa mesma agricultura. Horácio Lafer (Brasil, 1952, p. 193) 
realmente demonstrava estar imbuído da máxima desenvolvimentista que 
espera do crescimento industrial o desenvolvimento da nação:
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Tão grandes são os benefícios implantados pela indústria que 
é axioma hoje que o "grau de civilização e progresso de um país 
se mede pelos índices do desenvolvimento da sua indústria". 
(Brasil, 1952, p. 193).

A pertinência dessa defesa enfática deriva do fato de que o Brasil ain-
da não havia entrado em um ciclo de desenvolvimento industrial como 
ocorreu depois, com o segundo governo Getúlio e com o Plano de Metas 
de JK, pois o parecer é datado de agosto de 1948. A longa exposição de 
ideias de Lafer em seu parecer ajuda a antever sua postura como ministro 
da Fazenda de Vargas e também ilumina um pouco a definição dos desen-
volvimentistas não nacionalistas como definidos por Bielschowsky (1988). 

Comércio exterior

As manifestações legislativas sobre o comércio exterior foram rela-
tivamente pobres. Com exceção da proposta de Correia e Castro, encon-
trou-se pouca ênfase no controle de importações e exportações. Como 
regra geral, foi mantida a possibilidade de a autoridade monetária con-
trolá-las, sempre tendo por objetivo o equilíbrio das divisas.

Esse ponto é importante, pois um dos movimentos mais marcantes 
na política econômica do governo Dutra foi o controle do comércio in-
ternacional. Enquanto no início do período o Brasil adotou uma política 
bastante livre de comércio, confiante no estoque de divisas acumulado e 
também em uma esperada onda de investimentos estrangeiros, logo os 
problemas cambiais vieram à tona e foi necessária uma política de contro-
le administrativo para impedir uma crise de graves proporções. Mais impor-
tante do que isso, talvez, é a própria modificação das expectativas dos ges-
tores de política econômica em relação ao controle de importações, pois, 
como afirma Vianna (1992), em 1947-1948 teria havido uma modificação 
na filosofia do controle: de uma preocupação estrita com o volume de di-
visas para uma estratégia mais elaborada de desenvolvimento industrial, 
a partir de subsídios e incentivos presentes na política cambial. A impor-
tância e emergência dessa política, contudo, não está clara em nenhum 
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pronunciamento, mesmo no de Horácio Lafer, referido acima como um 
grande defensor do desenvolvimento industrial.

Política fiscal

Há quase total ausência de propostas e referências sobre a política 
fiscal nos pronunciamentos e proposições analisados. As únicas referên-
cias são aquelas sobre a capitalização dos bancos semiestatais, feitas a 
partir do orçamento da União.

Qual a importância dessa ausência de preocupações e propostas sobre 
as condições fiscais do governo federal? A política econômica ativa da Repú-
blica de 1946 foi nas áreas monetária, creditícia e cambial, que, desacompa-
nhadas de uma base fiscal sólida, acabaram por levar ao longo do tempo a 
um desenvolvimento não sustentado, permeado por crises e inflação. 

Como apontam vários autores (Santos e Patrício, 2002; Vianna, 1992; 
Lafer, 2002), o sistema político da República de 1946 não permitia margem 
de manobra relevante para reordenar as finanças públicas, seja por realoca-
ções orçamentárias, seja por elevação das receitas, neste último caso prin-
cipalmente pela oposição do Congresso. Esse quadro político acabou por 
configurar um modelo de ação em que as receitas fiscais eram fixas – com 
apenas algumas exceções na década de 1950 voltadas ao financiamento do 
BNDE e do Plano de Metas –, as pressões por avanços econômicos e sociais 
eram grandes e a variável de escape eram as políticas monetária e cambial43.

Em termos políticos, essa estratégia de imobilidade fiscal e desequilí-
brio monetário e cambial é o resultado de alguns incentivos importantes. 
A elevação de tributos e taxas, autorizados pelo Congresso, são sempre 
impopulares. Já a elevação da inflação e os problemas de comércio ex-

43 As políticas monetária e cambial, com o passar do tempo, também se tornaram bastante 
rígidas. A elevação da inflação atingiu níveis impopulares, o que limitava a expansão mo-
netária, feita basicamente pela emissão primária de moeda. Já a política cambial sofreu 
seus trade-offs próprios e impopulares – encarecimento de importações de produtos de 
consumo popular, como gasolina e trigo, para incentivar exportações de produtos agríco-
las – e a insustentabilidade dos ágios entre venda e compra de cambiais que ajudavam a 
financiar o Tesouro. 
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terior guardam distância dos parlamentares, já que são políticas mais 
usualmente objeto de delegação e com relações de causa-efeito de vários 
estágios. Isso significa que entre a ação (ou inação) parlamentar e os efei-
tos sentidos pela população medeiam uma série de acontecimentos que 
tornam os parlamentares menos visíveis e menos sujeitos à responsabi-
lização (Arnold, 1990). Além disso, inflação e crise cambial são eventos 
de magnitude nacional, e assim são mais relacionadas ao presidente da 
República, que tem eleitorado nacional, do que aos parlamentares indivi-
dualmente, com eleitorados mais restritos. 

Contudo, afirmar que o presidente da República era refém dessa di-
nâmica econômica perversa é algo que precisa ser qualificado, pois, para 
se chegar a essa conclusão, seria preciso que o presidente tivesse realiza-
do vários esforços, de forma permanente, em todos os governos, e tivesse 
negados os seus pedidos consistentemente pelo Congresso. A inação do 
presidente nesse sentido poderia configurar não só uma antecipação da 
reação do Congresso, mas também uma preferência própria pela não ele-
vação de tributos e a escolha pelo caminho da inflação. As duas hipóteses 
são bastante plausíveis e defensáveis, e a experiência histórica não permi-
te a priori o descarte de nenhuma delas.

3 Conclusão

A tramitação da proposta Correia e Castro na legislatura 1946-1950 
chama a atenção em vários pontos. O primeiro refere-se ao perfil partidá-
rio e geográfico dos principais agentes participantes. Merecem destaque 
no período, pela amplitude das manifestações, Herbert Levy (UDN-SP), 
Horácio Lafer (PSD-SP) e Daniel Faraco (PSD-RS). Têm-se, por um lado, 
um udenista e, por outro, dois pessedistas, o que caracteriza uma tendên-
cia de centro-direita nas manifestações. Mais adiante no tempo, com a 
ascensão do PTB e de suas teses nacionalistas no início da década de 1960, 
houve a entrada desse partido nas discussões.
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Quanto ao aspecto geográfico, os paulistas estão sobrerrepresentados 
na discussão, e o resultado disso espelha o desenvolvimento industrial e 
bancário do estado. Vale dizer, entretanto, que Levy parece alinhar-se aos 
banqueiros paulistas, haja vista suas propostas iniciais de fazer um Bacen 
com acionistas privados e com representação direta destes na instituição. 
Lafer, por outro lado, manifesta predominantemente interesses indus-
triais, como a necessidade de crédito adequado para o desenvolvimento das 
atividades produtivas. Faraco traz em suas propostas maiores preocupa-
ções com a livre iniciativa e a estabilidade monetária. A partir de uma di-
cotomia denunciada de forma explícita por analistas da gestão econômica 
no período militar (Vianna, 1987), parecem ser os paulistas mais alinhados 
aos interesses industriais; e o grupo de Bulhões e Campos, aos interesses 
financeiros internacionais.

Outro ponto é a constatação do estágio inicial do debate sobre a refor-
ma bancária. Nessa primeira legislatura democrática, as propostas tiveram 
grande amplitude, o que caracteriza um estágio ainda fluido, distante da 
proposta que viria a ser aprovada finalmente em dezembro de 1964.

Em termos teóricos, um aspecto importante a ressaltar nesse estudo é 
a relação entre proposições de amplitude nacional e comportamento legis-
lativo. Vê-se que o Executivo não foi o único defensor da estabilidade eco-
nômica e o Legislativo não foi apenas um delegado de pequenos interesses 
paroquiais. O quadro demonstra que no governo Dutra havia uma impor-
tante reflexão da Câmara dos Deputados sobre questões de natureza econô-
mica e sobre a gestão econômica do país, e que posteriormente Executivo 
e Legislativo conjuntamente viriam a consolidar uma forma de interação 
que restringiria a política econômica a um projeto desenvolvimentista que 
se defrontaria cada vez mais com problemas de insustentabilidade. A ideia 
de Executivo responsável e Legislativo irresponsável, ao menos no que se 
refere à reforma das instituições bancárias, deve ser matizada.

Esse artigo também ajuda a complexificar a imagem que se tem 
do governo Dutra como liberal, principalmente sob o comando econô-
mico do ministro Correia e Castro. Dada a amplitude de sua proposta e 
a profundidade de sua ambição no controle de uma série de mercados, 
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a reforma bancária enviada ao Congresso está muito longe de caracteri-
zar-se como liberal, mas sim próxima de ser uma proposta de desenvol-
vimentismo nacionalista (Bielschowsky, 1988). O único aspecto liberal do 
ministro Correia e Castro foi sua preocupação com a inflação e sua crença 
na tradicional teoria quantitativa da moeda, conforme se vê em sua pro-
posta do fundo de resgate do papel-moeda.
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A participação do Legislativo na política 
externa brasileira nos governos de Fernando 

Henrique Cardoso e no primeiro governo de 
Luiz Inácio Lula da Silva no tema Mercosul44

João Ricardo Carvalho de Souza45

Resumo

Este trabalho analisou o papel do Legislativo na política externa bra-
sileira (PEB), para verificar se sua atuação nesse tema é independente ou 
se ele se restringe a ser mera instância burocrática no processo de aper-
feiçoamento do ato internacional. Tomou para universo de pesquisa os 
atos internacionais que versavam sobre o Mercosul, encaminhados para 
referendo do Congresso Nacional nos dois governos de Fernando Henri-
que Cardoso e no primeiro governo Lula. Esse estudo, que utilizou como 
elementos de análise os conceitos de compatibilidade e consenso e o 
tempo de tramitação, avaliou a correlação entre o tempo de tramitação 
do ato internacional no Executivo e o seu tempo de tramitação nas duas 
Casas do Congresso Nacional para determinar se, no processo legislativo 
de referendo, houve submissão da vontade do Legislativo à do Executivo; 
cooperação com o Executivo; ou atuação independente, em oposição ao 
Executivo, na defesa de interesses de grupos de pressão com capacidade 
para interferir nos trabalhos legislativos. Os resultados encontrados indi-
caram a ocorrência, no decorrer do processo legislativo de referendo do 
ato internacional, de duas dessas três situações. As Casas do Congresso 

44 A pesquisa aqui relatada foi a base da tese de doutorado do autor em Ciência Política. 

45 Consultor legislativo na Câmara dos Deputados e professor de Instituições Políticas e de 
Direito Constitucional Aplicado ao Processo Legislativo, no Centro de Formação e Trei-
namento da Câmara dos Deputados (Cefor), e de Direito Constitucional, no Instituto de 
Educação Superior de Brasília (Iesb).
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Nacional, no exercício de suas atribuições constitucionais, tanto atuam 
em coordenação, para acelerar o processo de referendo ou para retardá-lo, 
como em oposição ao Executivo, dando espaço para grupos de pressão 
interferirem no processo de referendo do ato internacional. A singu-
laridade da participação do Legislativo na política externa brasileira, a 
qual induz a que não seja reconhecida a importância do papel que ele 
desempenha no tema, diz respeito ao fato de que sua atuação não se dá, 
preferencialmente, pela apresentação de emendas ou rejeição do ato in-
ternacional, mas pelo uso do tempo de tramitação do seu processo legis-
lativo de referendo como instrumento de manifestação de sua posição 
em relação ao conteúdo desse ato.

Palavras-chave: política externa brasileira; participação do Legislativo; rela-
ção Executivo-Legislativo; consenso; compatibilidade; tempo de tramitação.

1 Introdução

Em razão da separação de poderes, adotada pela Constituição bra-
sileira como princípio fundamental, um poder, para o exercício de suas 
atribuições constitucionais, não necessita consultar ou ser autorizado 
pelo titular de outro poder. Embora essa seja a regra geral, o constituin-
te originário também estabeleceu um conjunto de restrições destinadas 
a evitar a divisão e independência absoluta dos poderes: o denominado 
sistema de freios e contrapesos, sistema cujo objetivo é possibilitar o equi-
líbrio necessário para a realização do bem comum e evitar o arbítrio e o 
desmando de um poder em detrimento do outro (SILVA, 2005, p. 110). En-
tre os dispositivos constitucionais que integram o sistema de freios e con-
trapesos está a sujeição dos tratados, convenções e atos internacionais, 
cuja celebração é da competência privativa do presidente da República, a 
referendo do Congresso Nacional. Esse referendo é condição necessária 
para que estes atos possam se aperfeiçoar juridicamente e, após o depósi-
to do instrumento de ratificação, tornem-se aptos a produzir obrigações 
para o Estado brasileiro.
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Apresenta-se neste trabalho o resultado de pesquisa sobre as relações 
Executivo-Legislativo no âmbito da política externa brasileira. Na pesqui-
sa foi analisado o processo de decisão sobre mensagens que encaminha-
ram, para referendo do Congresso Nacional, atos internacionais relativos 
ao Mercosul, celebrados nos dois períodos de governo do presidente Fer-
nando Henrique Cardoso e no primeiro governo de Luis Inácio Lula da 
Silva. Trata-se assim de estudo de caso da forma de atuação do Legislativo 
em relação à política externa, área de atuação do Estado brasileiro em que 
há clara predominância do Executivo. O estudo da atuação do Legislativo 
nessa modalidade de política pública permite a elaboração de um quadro 
bastante elucidativo da relação entre os poderes no Brasil, especificamen-
te do comportamento legislativo em um contexto em que a moldura jurí-
dico-constitucional privilegia o Poder Executivo. 

O objetivo deste trabalho foi o de verificar, distintamente da ideia 
predominante no senso comum, se o papel do Poder Legislativo, na PEB, 
ia além da simples atuação como instância burocrática no processo de 
aperfeiçoamento do ato internacional, uma vez que, no decorrer do pro-
cesso legislativo de referendo desses atos, as Casas do Congresso Nacio-
nal – Câmara dos Deputados (CD) e Senado Federal (SF) –, no exercício de 
suas atribuições constitucionais de representação, respectivamente, da 
população e dos entes da federação, oferecem espaço para a atuação de 
grupos representantes das diversas posições existentes no Estado brasi-
leiro em relação ao conteúdo do ato. 

Para se atingir o objetivo pretendido, adotou-se como premissa uma 
formulação teórica sobre a forma de participação do Legislativo na po-
lítica externa brasileira. Assumiu-se que a atuação do Legislativo nessa 
modalidade de política pública normalmente não é percebida de forma 
adequada em razão da singularidade da sua participação no processo, 
materializada no fato de que sua ação não se dá, preferencialmente, de 
forma comissiva. Regra geral, não há apresentação de emendas, com cláu-
sulas restritivas ou explicativas, ou rejeição do ato internacional. O Legis-
lativo opera utilizando-se do que denominamos de silêncio legislativo, que 
se traduz na demora da conclusão do processo legislativo de referendo do 
ato internacional, sendo que essa demora não é, simplesmente, um ato 
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omissivo, mas uma forma de manifestação de posição do Congresso Na-
cional em relação à matéria do ato internacional. Também é importante 
destacar-se que essa demora, não em poucas vezes, atende aos interesses 
do próprio Estado brasileiro, ocasião em que Executivo e Legislativo atu-
am de forma coordenada, utilizando-se do processo legislativo de refe-
rendo do ato internacional para retardar o início de uma obrigação que, 
geralmente imposta pelo sistema internacional, está em conflito com os 
interesses brasileiros.

2 Do processo de decisão na formulação das 
políticas públicas

O Poder Executivo, em razão do papel primário a ele reservado pe-
las constituições dos países ocidentais46, atua de forma preponderante no 
campo das relações internacionais. Essa preponderância, no entanto, não 
significa que ele pode agir isento de restrições no estabelecimento de me-
tas para a política externa. Existem restrições originadas tanto no plano 
externo quanto no interno.

No plano externo, em razão do processo de globalização, houve um 
aumento da interrelação entre as metas da política externa e as da política 
interna, fazendo surgir o que Brian L. Crowe (1993, p. 183) denominou de 
questões “intermésticas”47. Pelo fato de os Estados-nacionais operarem, 
agora, dentro de um sistema político interpenetrado (HANRIEDER, 1971, 

46 A título meramente exemplificativo, pode-se citar os seguintes textos (todos oriundos das 
respectivas constituições) que expressamente atribuem ao Poder Executivo a competên-
cia para celebrar tratados: no continente americano – Argentina (art. 99, nº 1), Brasil (art. 
84, VIII), Chile (art. 32, nº 17), Colômbia (art. 189, nº 2), Cuba (art. 98, c), EUA (art. II, seção 
2), Paraguai (art. 238, nº 7) e Venezuela (art. 152 c/c art. 154); e no continente europeu – 
Alemanha (art. 59), Espanha (seção 97), Itália (art. 87), França (art. 52) e Portugal (art. 135). 
Textos disponíveis em <http://confinder.richmond.edu/confinder.html>. Acessado em 6 
de abril de 2010.

47 Neologismo utilizado por Crowe, resultante da contração entre as palavras “internacio-
nais” e “domésticas”.
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p. 261-263), passou a ser significativa, para a tomada de decisão sobre polí-
tica externa, a consideração da influência dessa política sobre as questões 
internas relativas à alocação de recursos, em especial sobre os seguintes 
aspectos: a) restrições e oportunidades impostas pelo sistema internacio-
nal vis-à-vis restrições impostas pelo sistema nacional na definição das 
metas da política externa; e b) tipos de relacionamento entre o Executivo e 
o Legislativo – disputa ou cooperação – que surgem em razão do conteúdo 
específico do ato internacional sob apreciação pelo Congresso.

Argelina Figueiredo e Fernando Limongi (2001, p. 33), tratando das re-
lações Executivo-Legislativo na nova ordem constitucional, destacam que, 
ao tomar posse, o presidente da República forma seu governo distribuindo 
ministérios – pastas – para partidos dispostos a apoiá-lo. Assim, formado 
o governo, benefícios políticos de toda sorte, como cargos e influência so-
bre a política das pastas, “são distribuídos aos membros da coalizão par-
tidária que participa do governo”. Andrea Gozzetto (2009), com base na 
teoria neoinstitucionalista, afirma que:

instituições e tomadores de decisão não são atores neutros. 
Os tomadores de decisão tendem a moldar os resultados de 
acordo com suas preferências e as instituições que são criadas 
por políticos e burocratas recebem essa influência, uma vez 
que há interesse em moldá-las.

Segundo Gozzetto, “os atores agem racionalmente e de forma estra-
tégica, mas as alternativas de ação percebidas por eles são elas próprias molda-
das socialmente.” (GOZETTO, 2009, grifo nosso). Paulo Bonavides (2000, p. 
564-565), tratando da relação entre grupo de pressão e partidos políticos, 
destaca que “nada impede que no processo político as duas instituições 
apareçam não raro unidas ou como é mais habitual os grupos de pressão 
estejam enxertados no corpo dos partidos”. Bonavides acrescenta que a 
atividade dos grupos de pressão “introduz na ordem constitucional um 
elemento novo de poder, que não se acha nos textos, e sem o qual o siste-
ma partidário ficaria ininteligível”.
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Uma consequência da influência da estrutura doméstica está pre-
sente nos seus reflexos sobre o estabelecimento de metas positivas para 
a política externa. É uma consequência natural da definição das metas 
o surgimento de uma relação de dependência entre a sua implementa-
ção e a manutenção da estrutura doméstica que determinou a sua sele-
ção, relação que pode ter externalidades negativas sobre a continuidade 
dos projetos de governo. Dependendo dos reflexos internos, em especial, sobre 
a conexão eleitoral do parlamentar, a atuação dos grupos de pressão contrários à 
política externa sob análise pode levar a uma demora na aprovação dessa política, 
a sua aprovação com restrições ou, em um caso extremo, a sua rejeição.

Verifica-se que, enquanto as preferências dos atores políticos, no 
âmbito da cooperação internacional, são determinadas por cálculos sobre 
consequências eleitorais, as preferências dos grupos de pressão depen-
dem dos efeitos distributivos dos acordos internacionais. Em consequ-
ência, sob o argumento de defesa de políticas distributivas, os grupos de 
pressão sustentam que as preferências e as pressões políticas emanadas 
dos grupos sociais devem ser elementos determinantes na formulação da 
política externa e da cooperação internacional. Um procedimento adota-
do pelos grupos de pressão para valorizar sua capacidade de influência é 
o estreitamento de relações com políticos por meio de apoio financeiro 
para as suas campanhas em troca de um ambiente regulatório que lhes 
seja favorável. Pode ainda ser enumerada, como argumento a favor do aten-
dimento dos interesses dos grupos de pressão na política externa, a forte 
influência do sucesso dos interesses comerciais do Estado sobre os líderes 
políticos, que acaba tendo por consequência o aumento da importância po-
lítica de grupos ligados a atividades capitalistas, seja por meio de represen-
tantes diretamente eleitos, seja pela influência sobre representantes eleitos 
que defendem os interesses desses grupos (MILNER, 1997, p. 60-65).

Uma das principais vantagens decorrentes dessa distinção é que uma 
proposição explicativa da conduta decisória estatal que seja aplicável tanto no âm-
bito de análise sistêmico internacional quanto no âmbito de análise subsistêmico 
doméstico-nacional se presta ao estabelecimento de uma ligação entre os dois sis-
temas, porque ela não pode se afastar dos elementos básicos dos dois níveis – inter-
nacional e interno.
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Segundo Hanrieder (1971, p. 247-254), para se obter a correlação entre 
os objetivos das dimensões externa e interna da política externa, dois con-
ceitos são extremamente relevantes: compatibilidade e consenso.

Por meio da compatibilidade, é avaliado o grau de viabilidade das metas 
da política externa em face das restrições e oportunidades do sistema internacional. 
Por isso, o conceito de compatibilidade serve como padrão de viabilidade, 
no plano internacional, para avaliar as chances de sucesso das metas de 
uma política externa. Uma meta específica de uma política externa terá 
maiores chances de ser implementada se: a) a política externa que defi-
ne a meta for considerada apropriada, segundo análise de um observador 
neutro do sistema internacional; e b) no caso de existência de metas de 
outros Estados, concorrentes em relação ao mesmo objetivo pretendido, 
houver razoável grau de complementaridade entre as metas dos diversos Estados.

Por sua vez, o consenso mede a harmonia entre os fins e os meios da polí-
tica externa com as demandas no plano interno estatal, sendo definido como a 
“medida da concordância existente, nos projetos políticos, entre o conte-
údo do projeto e os elementos relevantes do sistema nacional do processo 
de tomada de decisão”. Sobre o consenso, são apresentadas as seguintes 
considerações: a) é um padrão de viabilidade, no plano interno, porque 
impõe limites às metas que o sistema político pode almejar sem o risco de 
uma fragmentação em âmbito nacional, determinando, no longo prazo, 
quais metas de política externa um governo pode perseguir sem perder 
apoio popular e cargos; e b) inclui a agregação de preferências motivacio-
nais e psicológicas que prevalecem no corpo político.

Analisando-se o processo como um todo, verifica-se que as fases do 
processo de tomada de decisão sobre política externa, impostas em ra-
zão da consolidação do modelo atual de integração econômica, têm uma 
característica em comum: influenciam tanto o tempo de duração das etapas 
sob responsabilidade do Executivo quanto o tempo de tramitação do processo de re-
ferendo do ato internacional no Congresso Nacional. Isso se dá uma vez que: a) 
para celebrar o ato, tendo em vista os aspectos de compatibilidade e de con-
senso, o Executivo, no plano interno, necessita buscar informações junto à 
sociedade, realizar análises dos possíveis reflexos da política externa sobre 
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a política interna, decidir sobre eventuais concessões ao sistema interna-
cional e desenvolver um ambiente favorável à aceitação da política; b) o 
processo de tomada de decisão implica disputas entre as unidades deciso-
ras do Executivo, que buscarão reunir apoio para fazer prevalecer os seus 
interesses e os dos grupos de pressão a elas associados. Isso pode retardar 
a decisão ou o envio do ato celebrado para apreciação do Congresso Na-
cional caso as concessões ao sistema internacional sejam contestadas por 
grupos de pressão com interesses contrariados em razão da relação custo 
x benefício; e c) o Congresso Nacional torna-se uma nova arena para a dis-
puta entre os grupos de pressão com interesses opostos, de forma que os 
que foram derrotados no Executivo servirão como fontes alternativas de 
informações para os parlamentares, o que pode gerar desconfiança desses 
em relação ao Executivo caso tenha havido omissão no repasse de infor-
mações, com prejuízo da capacidade de análise do Legislativo em relação 
à política proposta.

3 O Congresso brasileiro e a formulação da política 
externa – limitações

Sob o enfoque jurídico-constitucional, o Congresso brasileiro, em 
tese, deveria dispor, em matéria de política externa, das mesmas prer-
rogativas que possui o Congresso americano, o qual força o Executivo a 
promover alterações de mérito nos acordos internacionais quando não 
concorda com o seu teor. Estabelece a Constituição Federal de 1988, a 
exemplo das demais constituições republicanas anteriores, que os atos in-
ternacionais são atos compostos, que se aperfeiçoam com a concorrência de 
duas vontades autônomas de diferentes poderes: a do chefe do Executivo, a 
quem cabe privativamente celebrar os atos internacionais, e a do Congresso 
Nacional, a quem compete resolver definitivamente sobre atos internacio-
nais “que acarretem encargos ou compromissos danosos ao patrimônio na-
cional”, referendando-os (art. 84, VIII, combinado com o art. 49, I, da Cons-
tituição Federal de 1988).
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Se, por um lado, o conteúdo jurídico do fundamento constitucional 
da participação do parlamento brasileiro no processo de formulação da 
política externa se assemelha ao do parlamento americano, por outro, 
na prática, a realidade é distinta. Cachapuz apresenta uma retrospectiva 
histórica, desde a promulgação da Constituição de 1891, sobre o enten-
dimento de diversos juristas brasileiros com relação às ações possíveis 
de serem praticadas pelo Congresso Nacional no processo de referendo 
de atos internacionais. Segundo Cachapuz, juristas como João Barbalho, 
Clóvis Bevilaqua, Alberto Deodato, João da Fonseca Hermes Junior e, mais 
recentemente, Augusto Cançado Trindade defenderam que o Congresso 
só poderia aprovar ou rejeitar integralmente o ato internacional, não lhe 
sendo possível aprová-lo com emendas ou com reservas. Em sentido di-
verso, Carlos Maximiniano e Themístocles Brandão Cavalcante se posi-
cionaram no sentido de que o Congresso teria competência para apresen-
tar reservas e emendas ao texto do ato internacional, o que obrigaria o 
Executivo a renegociá-lo no plano internacional. Por sua vez, Pontes de 
Miranda considerava que o Congresso poderia aprovar ou rejeitar os atos 
internacionais e, se fossem sugeridas alterações, o presidente da Repúbli-
ca deveria considerar que o ato internacional não fora aprovado, havendo 
a necessidade de renegociá-lo nos termos propostos pelo Legislativo; por 
outro lado, havendo previsão no texto do ato internacional, o Congresso po-
deria aprová-lo com reservas e o referendo do ato internacional ocorreria 
respeitando as reservas apresentadas. Por fim, Celso de Albuquerque Mello, 
em sua cátedra, considerava a emenda uma interferência indevida na com-
petência privativa do Executivo de negociar atos internacionais, ao passo 
que a reserva seria uma forma cabível de manifestação do Legislativo. Nesse 
caso, seria de competência do Executivo decidir se deveria ratificar ou não o 
tratado referendado com reservas (CACHAPUZ, 1995, p. 438-442).

Também no âmbito da Câmara dos Deputados, a polêmica sobre a 
possibilidade de emendamento de tratados foi objeto de discussões. Na 
Consulta nº 7 de 1993, da então Comissão de Constituição, Justiça e Reda-
ção (CCJR), seu relator, deputado José Thomaz Nonô, sustentou que “ele, 
Congresso, detém o poder de aprová-los com restrições”. Ou seja, nessa 
Consulta firmou-se o entendimento da existência da possibilidade de o 
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Congresso Nacional, ao referendar um ato internacional, fazê-lo com re-
servas (cláusulas interpretativas e cláusulas supressivas). Não foi objeto 
de posicionamento do relator a possibilidade de aprovação do texto do 
tratado com emendas modificativas. Por sua vez, a Consulta nº 4 de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC)48, expressou o 
entendimento de que o emendamento direto do texto do ato internacio-
nal seria inconstitucional, mas que seria possível a aprovação parcial do 
tratado, incluindo-se no texto do decreto legislativo, não apenas cláusulas 
restritivas ou interpretativas, mas, também, condicionamentos expressos à apro-
vação do tratado. Esses condicionamentos obrigariam o Executivo a rene-
gociar com as outras partes os termos do ato internacional sob pena de 
sua rejeição total.

A implementação, na prática congressual, do posicionamento apro-
vado na Consulta nº 4 de 2004, se constituiria em um avanço na parti-
cipação do Legislativo na formulação da política externa brasileira. No 
entanto, isso não ocorreu, embora tenha havido tentativas nesse sentido. 
A primeira delas foi durante a discussão do Acordo entre o governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o governo dos Estados Unidos da América 
sobre Salvaguardas Tecnológicas Relacionadas à Participação dos Estados 
Unidos da América nos Lançamentos a partir do Centro de Lançamen-
to de Alcântara, encaminhado à apreciação do Congresso Nacional pela 
Mensagem nº 296 de 2001. Como relator da matéria, na Comissão de Rela-
ções Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN), o deputado Waldir Pires, 
sob o argumento de que o acordo feria o princípio da soberania nacional e 
seria contrário ao desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, pro-
pôs emendas modificativas ao seu texto. Aprovado o projeto de decreto 
legislativo na CREDN e na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática (CCTCI), este se encontra parado na CCJC (à época 
CCJR) aguardando a realização de uma audiência pública, aprovada em 
Plenário, em 3 de dezembro de 2002 (REQ 12/2002). Situação semelhante 
ocorreu em relação ao Acordo entre o governo da República Federativa do 

48 A partir de 18 de março de 2004, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) 
passou a ser denominada Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJC).
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Brasil e o governo da Ucrânia sobre Salvaguardas Tecnológicas Relacio-
nadas à Participação da Ucrânia em Lançamentos a partir do Centro de 
Lançamentos de Alcântara, celebrado em Kiev, em 16 de janeiro de 2002. 
Como relator da matéria, na CREDN, o deputado Werner Wanderer, aca-
tando sugestões propostas em voto em separado do deputado Waldir Pires, 
apresentou projeto de decreto legislativo (PDC) que propunha alterações 
no texto do acordo (emendas modificativas). Mas, o PDC foi alterado nas 
etapas seguintes do processo legislativo e as emendas modificativas foram 
transformadas em cláusulas interpretativas, o que teve por consequência 
ser o acordo referendado sem condicionar sua aprovação à renegociação 
das alterações inicialmente propostas.

Assim, embora haja doutrinadores que aceitem a possibilidade de 
referendo com emendas modificativas49 e, no próprio Congresso, verifi-
quem-se precedentes de aprovação de projetos de decreto legislativo com 
ressalvas que condicionavam o referendo do ato internacional a uma re-
negociação de cláusulas entre o Brasil e os demais signatários, na prática 
legislativa, o Poder Legislativo brasileiro aceitou, de forma majoritária50, 
autolimitar sua competência, restringindo-se a aprovar o ato internacio-
nal de forma integral ou com reservas de duas espécies – cláusulas restri-
tivas ou cláusulas interpretativas. Portanto, ao contrário do que ocorreu 
na história das relações Executivo-Legislativo no âmbito da formulação 

49 Há atos internacionais que, no seu texto, só permitem a sua ratificação pelos Estados 
sem a apresentação de reservas ou de emendas, como, por exemplo, o Estatuto de Roma 
do Tribunal Penal Internacional, que em seu art. 120 proibiu a ratificação do estatuto 
com reservas.

50 Como exceções, pode-se apontar dois casos: o Acordo de Comércio e Pagamento entre 
os Estados Unidos do Brasil e a República da Tchecoslováquia, firmado no Rio de Janei-
ro, a 24 de junho de 1960, que teve seu referendo condicionado à aceitação de propostas 
de alterações ao texto do acordo, nos termos do Decreto Legislativo nº 17 de 1961, publi-
cado no Diário Oficial de 18 de dezembro daquele ano, o qual foi inserido no ordenamen-
to jurídico brasileiro sem necessidade de nova apreciação pelo Legislativo, após a aceita-
ção das modificações pela Tchecoslováquia; e o Acordo sobre garantia de investimentos, 
assinado entre o Brasil e os Estados Unidos da América, celebrado em Washington, a 6 
de fevereiro de 1965, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 69 de 1965, e incorporado ao 
ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 57.943, de 10 de março de 1966, após a 
aceitação da alteração sugerida pelo Legislativo, comunicada ao Brasil pelo embaixador 
dos Estados Unidos, Lincoln Gordon.
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da política externa americana, no caso do Brasil, embora haja espaços de 
atuação parlamentar, observados os parâmetros defendidos por Baldwin 
(1966, p. 754-773) para avaliar a atuação do Legislativo na política externa – 
importância, escopo e domínio –, não se observa, historicamente, um aumen-
to significativo da importância (grau de mudanças produzidas na forma 
original da política) da influência do Congresso Nacional sobre o escopo 
(conjunto de valores) e o domínio (universo de pessoas afetadas). Uma das 
causas prováveis da inexistência de vontade do Legislativo de confrontar 
o Executivo com o objetivo de aumentar a importância da sua participação 
na formulação da política externa é a preponderância do Executivo na for-
mulação das políticas públicas brasileiras, decorrente dos recursos de que 
dispõe esse poder, principalmente: a) da patronagem e do poder de agenda51 
do Poder Executivo, favorecido este último pela centralização das decisões 
nas lideranças partidárias, decorrente dos instrumentos regimentais de 
que elas dispõem e da estrutura institucional que organiza o processo le-
gislativo; e b) da menor capacidade de o Legislativo brasileiro influir no 
processo orçamentário, seja em relação à definição das prioridades das po-
líticas públicas, seja ao controle da fase de execução orçamentária.

4 Elementos da análise e das hipóteses

Para avaliar a utilização do tempo de tramitação como instrumento 
de manifestação da aceitação do ato internacional, foram utilizados como 
elementos relevantes para a realização dessa análise: a) os conceitos de 
compatibilidade e consenso, definidos a partir do conteúdo desses con-
ceitos apresentados por Hanrieder (1971); b) o tempo de tramitação do ato 

51 Entende-se por poder de agenda do presidente da República a sua capacidade de controlar 
a agenda – o conteúdo, o tempo e o ritmo – dos trabalhos legislativos (FIGUEIREDO; 
LIMONGI, 1999, p. 11 e 23).
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internacional no âmbito do Executivo (TTE)52; c) o tempo de tramitação 
na Câmara dos Deputados (TTCD); e d) o tempo de tramitação no Senado 
Federal (TTSF).

Para Hanrieder (1971), por meio da compatibilidade, é avaliado o 
grau de viabilidade das metas da política externa em face das restri-
ções e oportunidades do sistema internacional. Por isso, o conceito de  
compatibilidade serve como padrão de viabilidade, no plano internacional, 
para avaliar as chances de sucesso das metas de uma política externa. 
Esse conceito de compatibilidade será utilizado como elemento de análise, sem 
a necessidade de nenhuma adaptação, uma vez que os efeitos de eventuais 
incompatibilidades entre as metas nacionais e as metas estabelecidas 
pelo sistema internacional, no caso de ser necessária a reformulação dos 
interesses do Estado brasileiro para adequá-los às restrições impostas 
pelo sistema internacional, como condição para a celebração desse ato, 
se farão sentir sobre o tempo de tramitação do ato internacional no âm-
bito do Executivo (TTE).

Com relação ao consenso, Hanrieder (1971) afirma que ele mede a 
harmonia entre os fins e os meios da política externa com as demandas 
no plano interno estatal e é definido como a “medida da concordância 
existente, nos projetos políticos, entre o conteúdo do projeto e os ele-
mentos relevantes do sistema nacional do processo de tomada de deci-
são”. O consenso, segundo Hanrieder, apresenta duas dimensões: a) é um 
padrão de viabilidade, no plano interno, porque impõe limites às metas 
que o sistema político pode almejar sem o risco de uma fragmentação 
em âmbito nacional e determina, no longo prazo, quais metas de política 
externa um governo pode perseguir sem perder apoio popular e cargos; e 
b) inclui a agregação de preferências motivacionais e psicológicas que prevale-
cem no corpo político.

52 O Executivo pode, após assinar o ato internacional e antes de enviá-lo ao Congresso Nacio-
nal para referendo, arquivá-lo ou determinar estudos mais aprofundados e pormenoriza-
dos no âmbito de suas agências. Nessa fase, a demora no envio do ato internacional para 
referendo do Legislativo sinaliza a existência de divergências entre agências ou o reconhe-
cimento, pelo Executivo, de reflexos negativos indesejáveis do ato no plano interno.
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Considerando-se que no Congresso Nacional encontram-se repre-
sentados, na Câmara dos Deputados, a população brasileira e, no Senado 
Federal, os estados e o Distrito Federal – entes da federação –, assumiu-se, 
para fins do presente estudo, que a harmonia entre os fins e os meios da 
política externa e as demandas do plano interno estatal seria aferida pela 
posição de cada uma das Casas em relação à proposição, a qual seria exter-
nada por meio do tempo de tramitação na Câmara dos Deputados e pelo 
tempo de tramitação no Senado Federal. Assim, o Congresso Nacional, 
durante a segunda fase do processo de tomada de decisão sobre a política 
externa, seria o local no qual se daria a atuação dos grupos de pressão, a 
favor ou contra o ato internacional, e se constituiria em arena de eventu-
ais disputas entre os grupos com interesses antagônicos.

Portanto, a definição de consenso utilizada na análise feita neste tra-
balho foi: medida de concordância existente, nos projetos políticos, entre 
o conteúdo do projeto e os interesses dos elementos relevantes do sistema 
nacional do processo de decisão – grupos de pressão –, os quais se mani-
festam e atuam, na segunda fase do processo de tomada de decisão das 
políticas públicas, no âmbito e por meio do Congresso Nacional.

Com o objetivo de verificar-se a relação entre o tempo de tramitação, 
como forma de manifestação de vontade, e as diferentes posições do Exe-
cutivo e dos grupos de pressão quanto ao conteúdo do ato internacional, 
identificaram-se três hipóteses distintas, a seguir apresentadas:

a) Hipótese 1 – ocorre quando há compatibilidade entre as metas 
desejadas pelo Estado brasileiro e as metas contempladas no ato 
internacional – definidas vis-à-vis o sistema internacional – e há 
consenso entre essas metas e as demandas do plano interno esta-
tal. Nesse caso, a tendência é que o tempo de tramitação seja pe-
queno, tanto no Executivo como no Legislativo, uma vez que, no 
Executivo, não deverá haver conflitos no âmbito de suas agências 
e, no Legislativo, o Congresso não irá utilizar a omissão (silêncio 
legislativo) como forma de manifestação da vontade, tendo em 
vista que não existem divergências de interesse do Estado brasi-
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leiro com o sistema internacional nem prejuízos para os interes-
ses dos grupos de pressão;

b) Hipótese 2 – verifica-se quando não há compatibilidade entre as 
metas desejadas pelo Estado brasileiro e as metas aceitas pelo 
sistema internacional, mas, apesar disso, o Estado brasileiro é 
constrangido pelo sistema internacional a assinar os atos, pois 
haveria um custo elevado no caso da não adesão, devido a outras 
demandas ou aspirações brasileiras em matérias distintas das 
contempladas pelo ato em questão. Entendido que, nas relações 
internacionais, constitui-se objetivo do Executivo representar os 
interesses nacionais no plano internacional, a ausência de com-
patibilidade das metas impostas à aceitação do Estado brasileiro 
pelo sistema internacional com as metas internas implica ausên-
cia de consenso. Nessa hipótese, podem ocorrer duas situações, 
denominadas hipóteses 2a e 2b. Na hipótese 2a, o tempo de tra-
mitação elevado no Executivo, seja por falta de interesse do Exe-
cutivo em encaminhar o ato à aprovação do Legislativo, seja por 
divergências sobre as efetivas consequências, no plano interno, 
do ato internacional, revela que há um posicionamento do Poder 
Executivo no sentido de que seria adequado o Legislativo retardar 
a tramitação do processo (tempo de tramitação elevado no Legis-
lativo), uma vez que a aprovação do ato terá reflexos negativos no 
plano interno. Nesse caso, Executivo e Legislativo atuam coorde-
nadamente para retardar o referendo e o silêncio legislativo ocor-
re como exercício do direito de resistência do Estado brasileiro às 
imposições internacionais. Na hipótese 2b, há um tempo elevado 
de tramitação no Executivo e interesse de que o tempo de trami-
tação do ato internacional seja elevado no Legislativo. A diferença 
em relação à hipótese 2a é que, com a demora da tramitação, os 
efeitos ou os constrangimentos, no plano internacional, do não 
referendo do ato internacional, pelo Estado brasileiro, estão ate-
nuados ou deixaram de existir, o que permite que esse ato seja 
retirado de tramitação pelo Executivo; e
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c) Hipótese 3 – nessa hipótese, há compatibilidade parcial entre as 
metas desejadas pelo Estado brasileiro e as metas constantes do 
ato internacional e não há consenso entre essas metas e as de-
mandas do plano interno, desde o momento da adesão do Estado 
brasileiro ao ato internacional ou, em razão de alterações no plano 
internacional ou interno, após a sua assinatura. Em relação à hi-
pótese 3, podem ocorrer quatro situações.

1) Hipótese 3a – nela, o Estado brasileiro assina o ato inter-
nacional por entender que eventuais incompatibilidades 
entre as metas internacionais e as internas seriam menos 
relevantes que os benefícios advindos da adesão. Nessa 
hipótese, esse entendimento seria predominante no âm-
bito do Executivo, de forma que não haveria espaços para 
oposição por parte das suas agências que defendem in-
teresses contrários à assinatura desse ato internacional. 
Dessa forma, não há consenso. Em que pese ter o Exe-
cutivo entendido como razoáveis as limitações impostas 
pelo sistema internacional em face da ponderação entre 
os seus custos e benefícios (compatibilidade parcial), essa 
avaliação, apoiada pelos grupos de pressão beneficiados 
pelo ato internacional, não é, no entanto, compartilha-
da pelos grupos de pressão que terão que arcar com os 
custos da decisão. Presentes essas condições, a tendência 
é de que a ausência de consenso não afete significativa-
mente o tempo de tramitação do ato no Executivo – espa-
ço temporal entre a data de assinatura do ato internacio-
nal e a data de sua remessa para referendo do Congresso 
Nacional –, uma vez que a posição contrária à decisão do 
Executivo é defendida pelo grupo que demonstrou me-
nor poder de influência e essa decisão foi tomada após 
avaliação dos benefícios advindos da assinatura do ato 
internacional. Como os grupos de pressão com interes-
ses contrariados não reúnem recursos para interferir no 
tempo de tramitação no âmbito do Executivo (TTE), a 
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consequência da ausência de consenso é o deslocamen-
to da arena de disputas do Executivo para o Congresso 
Nacional, onde os grupos que não tiveram seus interes-
ses atendidos buscarão retardar a tramitação desse ato;

2) Hipótese 3b – nessa hipótese, o Executivo também en-
tende como razoáveis as limitações impostas pelo siste-
ma internacional e, aparentemente, não é identificável 
oposição por parte de grupos de pressão. Nesse caso, o 
tempo de tramitação do ato, no Executivo, será pequeno. 
Porém, no curso do processo legislativo de referendo do 
ato internacional no Congresso, alterações no plano in-
ternacional que ampliem as externalidades negativas de-
correntes da inexistência de compatibilidade plena entre 
os interesses do sistema internacional e os interesses na-
cionais ou alterações no plano interno, com reflexos em 
relação ao consenso, provocam desinteresse do Executivo 
na matéria, o que faz com que haja demora no tempo de 
tramitação no Legislativo;

3) Hipótese 3c – nessa hipótese, repetem-se os elementos 
presentes na hipótese 3a. Porém, se a oposição ao referen-
do do ato internacional, promovida pelos grupos de pres-
são contrários à matéria, for significativa, haverá mais do 
que a simples demora na conclusão do processo legislati-
vo da proposição. Avaliada a relação custo x benefício das 
externalidades negativas da retirada de tramitação, no 
plano internacional, em face do desgaste, no plano inter-
no, em razão da manutenção da intenção de referendar o 
ato internacional, ocorrerá a retirada de tramitação desse 
ato pelo Executivo;

4) Hipótese 3d – nessa hipótese estão presentes os elementos 
já apresentados na hipótese 3b. A distinção entre as duas 
hipóteses ocorre no resultado. Enquanto na hipótese 3b o 
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resultado é a demora no referendo, nesta hipótese 3d, o re-
sultado é a retirada de tramitação do ato internacional pelo 
Executivo, o que ocorre após avaliação do custo x benefício 
da retirada dessa matéria.

As hipóteses 3a, 3b, 3c e 3d são identificadas pela dicotomia entre o 
tempo de tramitação no Executivo (tempo reduzido) e o tempo de trami-
tação no Legislativo (tempo elevado). A diferença entre elas reside no fato 
de que, nas hipóteses 3a e 3c, identifica-se a atuação de grupos de pressão 
ao longo do processo legislativo e, nas hipóteses 3b e 3d, não se identifica 
uma oposição desses, mas há indícios de desinteresse do Executivo em 
relação ao referendo do ato internacional, normalmente identificado pelo 
não uso do poder de agenda para acelerar o processo legislativo.

Nas hipóteses 1, 2, 3b e 3d, Executivo e Legislativo estarão atuando 
coordenadamente, tanto para acelerar o processo de referendo, em razão 
da presença de compatibilidade e consenso entre as metas nacionais e o 
conteúdo do ato internacional, quanto para retardar o referendo, como 
forma de resistência às metas impostas pelo sistema internacional, em 
relação às quais: a) não há nem compatibilidade nem consenso, devido 
ao plano interno; ou b) deixou de existir compatibilidade ou consenso em 
relação à matéria do ato internacional em razão de alterações no sistema 
internacional ou no plano interno.

Tão somente nas hipóteses 3a e 3c, Executivo e Legislativo não esta-
rão atuando em harmonia, em razão da ausência de consenso. Uma vez 
que o presidencialismo brasileiro é o de coalizão racionalizado e, conse-
quentemente, o Executivo consegue formar uma base de apoio capaz de 
aprovar suas proposições, a possibilidade de ocorrência das hipóteses 3a e 
3c dar-se-á apenas quando os partidos da coalizão do presidente, ao ana-
lisarem os custos do enfrentamento com o Executivo, entenderem que a 
perda dos ganhos de patronagem será compensada por fontes alternati-
vas de distribuição de benefícios para seus redutos eleitorais, providas 
pelos grupos de pressão interessados em que haja demora no processo de 
referendo do ato internacional. Nesse caso, a atuação do Executivo para 
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vencer o impasse legislativo far-se-á após a análise da importância da po-
lítica pública associada à matéria do ato e da relação custo x benefício do 
uso de seu poder de agenda.

Há ainda uma quarta situação (hipótese 4) que pode ocorrer em duas 
das sete situações expostas anteriormente (hipótese 1 e hipótese 3a), e que 
também se relaciona com análise da relação custo x benefício pelo Execu-
tivo. Esta quarta situação é a utilização do pedido de urgência para acele-
rar o processo de tramitação do ato internacional, que pode decorrer das 
condições seguintes.

a) Hipótese 4a – urgência empregada na situação prevista na hipóte-
se 1 (TTE baixo), para acelerar a tramitação e, consequentemente, 
reduzir a sua duração, uma vez que toda tramitação de proposi-
ção, no Congresso, tem um período regular de duração, decorren-
te do cumprimento de prazos e formalidades processuais; e

b) Hipótese 4b – urgência empregada na situação prevista na hipóte-
se 3a, para vencer impasse determinado por oposição ao conteúdo 
do ato internacional; como a terceira hipótese decorre de um con-
flito de posições entre o Executivo e o Legislativo, a utilização do 
requerimento de urgência, nesse caso, depende de uma avaliação 
do Executivo da conveniência política de fazer uso do seu poder 
de agenda.

5 Metodologia da pesquisa

Para testar as hipóteses do uso do tempo de tramitação como instru-
mento de manifestação de posicionamento do Legislativo em relação ao 
conteúdo do ato internacional, adotou-se o método qualitativo-compa-
rativo, que utiliza a álgebra booleana no estudo qualitativo do fenômeno 
social (RAGIN; BERG-SCHLOSSER; DE MEUR, 1998, p. 757). A escolha 
desse método deveu-se ao fato de que:



112

Legislativo e Democracia: Reflexões sobre a Câmara dos Deputados

a) a análise qualitativo-comparativa a ser realizada era simples, por 
envolver apenas variáveis dicotômicas ou variáveis em intervalo 
de escala que poderiam ser convertidas em variáveis dicotômicas, 
adequadas para definir as diferentes configurações possíveis do 
universo a ser analisado;

b) as dimensões consenso (Cs) e compatibilidade (Cp), que foram 
utilizadas na análise a ser feita, não são mensuráveis, ordina-
riamente, de forma quantitativa. Em particular, para este estudo, 
a elaboração destes construtos se deu de forma qualitativa, 
conforme se verá a seguir;

c) na relação entre o Estado brasileiro e o sistema internacional, os 
elementos relevantes para a análise, de acordo com a sua nature-
za intrínseca, foram classificados como variáveis independentes – 
consenso e compatibilidade – e variável dependente – tempo de 
tramitação no Executivo. O trabalho não teve por objetivo analisar 
as causas da ausência, ou não, de compatibilidade entre as metas 
nacionais e as metas do sistema internacional, mas os reflexos da 
compatibilidade sobre os interesses nacionais. Por isso, a relação 
entre o sistema internacional e o Estado brasileiro não será objeto 
de teste ou análise. No entanto, houve necessidade de considerá
-la na formulação das hipóteses a serem testadas, não pelas suas 
causas, mas por seu resultado, uma vez que a existência, total ou 
parcial, ou a inexistência de compatibilidade das metas nacionais 
com as metas do sistema internacional afetam o tempo de trami-
tação no Executivo. Como a existência ou a ausência de compati-
bilidade, tendem, respectivamente, a diminuir ou a aumentar o 
tempo de tramitação no Executivo e têm reflexos, indiretamente, 
sobre o consenso, a compatibilidade irá influenciar o tempo de 
tramitação no Congresso Nacional (TTCN).
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Dado esse conjunto de elementos relevantes, foram definidas as pré-
condições da análise a ser feita. Essas pré-condições são representadas na 
tabela a seguir:

Compatibilidade (Cp)
Há compatibilidade Cp = V

Não há compatibilidade Cp = F

Consenso (Cs)
Há consenso Cs = V

Não há consenso Cs = F

Por sua vez, os valores lógicos associados às diferentes situações rela-
tivas ao tempo de tramitação no Executivo e no Congresso Nacional são:

Tempo de tramitação no 
Executivo (TTE)

Alto – há demora no envio da 
mensagem ao Congresso TTE = F

Baixo – o tempo para o envio da 
mensagem é compatível com o tempo 
tido como razoável para seu trâmite 

burocrático no Executivo

TTE = V

Tempo de tramitação no 
Congresso Nacional (TTCN)

Alto – há demora no referendo 
do Congresso TTCN = F

Baixo – o tempo para referendo, no 
Congresso, é compatível com o tempo 

tido como razoável para seu  
trâmite processual

TTCN = V

Identificado o conjunto de pré-condições, seus valores e os valores 
lógicos associados aos tempos de tramitação no Executivo e no Legisla-
tivo, os resultados esperados, relativos aos tempos de tramitação, para 
as diferentes combinações de valores das pré-condições, são apresen-
tados na tabela a seguir:

Cp Cs TTE TTCN

V ^ V  V  V

F ^ F  F  F

V ^ F  V  F
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Na relação que será testada na hipótese TTE  TTCN, o tempo de 
tramitação no Executivo se constitui na variável independente (eixo x) e o 
tempo de tramitação no Congresso, na dependente (eixo y).

Aperfeiçoando-se a análise a ser feita, em razão da autonomia das 
Casas que compõem o Congresso Nacional e pelo fato de a tramitação ini-
ciar-se pela Câmara dos Deputados (Casa iniciadora) para depois seguir 
para o Senado Federal (Casa revisora), decidiu-se por subdividir o tempo 
de tramitação no Congresso (TTCN) em duas etapas: tempo de tramita-
ção na Câmara dos Deputados (TTCD) e tempo de tramitação no Sena-
do Federal (TTSF). Na relação entre o tempo de tramitação no Executivo 
(TTE) e o tempo de tramitação na Câmara dos Deputados (TTCD), o TTE 
é a variável independente (eixo x) e o TTCD, a variável dependente (eixo 
y). Na relação entre o tempo de tramitação na Câmara dos Deputados e o 
tempo de tramitação no Senado Federal, o TTCD é a variável independen-
te (eixo x) e o TTSF, a dependente (eixo y).

Em consequência, a tabela falso/verdadeiro, passou a ter a seguinte 
configuração:

Cp Cs TTE TTCD TTSF

V ^ V  V  V  V

F ^ F  F  F  F

V ^ F  V  F  F

Na tabela acima, observa-se uma equivalência entre o valor lógico da 
Cp e o valor lógico do TTE e entre o valor lógico do Cs e o valor lógico do 
TTCD. A existência dessas equivalências é decorrente das condicionantes 
impostas pelos conteúdos dos conceitos de compatibilidade e consenso.

Como compatibilidade se constitui em padrão de viabilidade, no plano 
internacional, para avaliar as chances de sucesso das metas de uma política 
externa e, como cabe ao Poder Executivo a responsabilidade primária pela 
condução da política externa brasileira, negociando tratados e acordos in-
ternacionais, esse poder, no exercício de suas competências, é diretamente 
influenciado pelas limitações impostas pelo sistema internacional e avalia a 
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possibilidade de aceitação de condições pontualmente menos favoráveis a 
interesses internos, a partir de um espectro mais amplo de relações do Es-
tado brasileiro com a comunidade internacional, o que justifica a equivalên-
cia entre Cp e TTE. Assim, quando o Executivo entende que as metas do sis-
tema internacional são compatíveis com os interesses do Estado brasileiro, 
o TTE é baixo (TTE = V); quando não são compatíveis, o TTE é alto (TTE = F).

Por sua vez, a equivalência entre Cs e TTCD é coerente e explicável 
quando se confronta o conteúdo das dimensões do conceito da variável 
“consenso” com a composição da CD. O consenso, como definido para fins 
desta análise, é um padrão de viabilidade, no plano interno, de uma po-
lítica externa, porque impõe limites às metas que o sistema político pode 
almejar sem o risco de uma fragmentação em âmbito nacional. A Câmara 
dos Deputados, por definição constitucional, é composta por represen-
tantes do povo, e é nessa casa legislativa que, em tese, o cidadão encontra 
a defesa dos seus interesses. Portanto, nela devem ser representados e ser 
objeto de influência os interesses (preferências motivacionais e psicoló-
gicas) que prevalecem no corpo social. Em consequência, é razoável que 
nela o tempo de tramitação do ato internacional seja influenciado direta-
mente pelo consenso. Assim, a existência de consenso implica que o tempo 
de tramitação na CD será baixo (TTCD = V); mas, para a não existência de 
consenso, o tempo será alto (TTCD = F). No que concerne ao valor lógico 
do tempo de tramitação no Senado (TTSF), assume-se que ele apresentará 
equivalência com o TTCD. No entanto, admite-se que, em determinados 
assuntos, nos quais o interesse federativo (variável explanatória) se sobre-
ponha aos interesses individuais, é possível que não haja equivalência entre 
o valor lógico do TTSF e o valor lógico do TTCD. A ocorrência dessa situação 
só poderá ser observada durante a investigação a ser feita no universo de 
casos selecionados.

Tem-se ainda que, devido à capacidade de o chefe do Executivo impor 
decisões às suas agências, quando, na sua avaliação, eventuais incompatibi-
lidades das metas internacionais são superadas pelas vantagens decorren-
tes da celebração do ato internacional e pelo seu poder de agenda, a força do 
Executivo (FE) é reconhecida como uma variável interveniente. Da mesma 
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forma, por sua atuação, seja no âmbito do Executivo, seja no Legislativo, 
a força dos grupos de pressão (FGP) é considerada, também, uma variável 
interveniente. Essas variáveis intervenientes podem afetar o tempo de tra-
mitação no Executivo (TTE) e o tempo de tramitação no Legislativo (TTCD e 
TTSF), razão pela qual além de variáveis intervenientes se constituem, tam-
bém, em variáveis explanatórias.

No que concerne à definição da área da investigação, foram selecio-
nados três períodos presidenciais: o primeiro governo de Fernando Hen-
rique Cardoso – 1995 a 1998 (FHC 1); o segundo governo de Fernando Hen-
rique Cardoso – 1999 a 2002 (FHC 2); e o primeiro governo de Luiz Inácio 
Lula da Silva – 2003 a 2006 (Lula 1).

Dentro de cada governo, tomou-se como universo para a análise todas 
as mensagens da Presidência da República, que encaminharam, para refe-
rendo do Congresso Nacional, atos internacionais relativos ao Mercosul.

Definido o universo de casos e definidas as variáveis independente e 
dependente – tempo de tramitação no Executivo e tempo de tramitação no 
Congresso, respectivamente – foi feita uma regressão simples, correlacionan-
do, inicialmente, o tempo de tramitação no Executivo (TTE) – eixo x – com o 
tempo de tramitação na Câmara dos Deputados (TTCD) – eixo y –, uma vez 
que, por disposição constitucional, a tramitação de mensagem que enca-
minha ato internacional para referendo do Congresso Nacional inicia-se 
pela CD (aplicação por analogia do disposto no art. 64, caput, da CF/88). Em 
um segundo momento, correlacionou-se o tempo de tramitação na Câmara 
dos Deputados – eixo x – com o tempo de tramitação no Senado Federal 
(TTSF) – eixo y. Não foi feita uma correlação direta entre o tempo de tra-
mitação no Executivo e o tempo de tramitação no SF, porque é na CD que 
há a primeira atuação, no âmbito do Poder Legislativo, dos grupos de 
pressão eventualmente contrários à aprovação do ato internacional e 
é nessa fase que as informações prestadas pelos grupos de pressão são 
incorporadas formalmente ao processo ou afetam informalmente a sua 
tramitação, uma vez que é na CD que se desenvolve a primeira etapa des-
se processo legislativo.
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A primeira avaliação da correlação entre o TTE e o TTCD e da corre-
lação entre o TTCD e o TTSF foi feita visualmente, a partir da distribuição 
dos eventos ao longo da reta representativa da interpolação esperada ou 
da interpolação encontrada. A interpolação esperada é representada por 
uma reta com inclinação de 45º, traçada a partir do encontro dos eixos x e 
y. A interpolação encontrada, por sua vez, é uma reta definida em função 
dos eventos representados no gráfico. A utilização dos gráficos permitiu: 
a) verificar se as hipóteses não estavam sendo desmentidas; b) constatar 
se, na distribuição de eventos, havia dispersão suficiente para a promoção 
de uma análise qualitativa da tramitação dos atos internacionais no Con-
gresso; e c) identificar os casos e definir o roteiro da análise qualitativa 
para aferição da razoabilidade das hipóteses definidas.

Identificados os casos e roteiros de análise, foram feitas análises qua-
litativas da tramitação das proposições, procurando-se enquadrar as suas 
tramitações, nas duas Casas do Congresso Nacional, dentro das hipóteses 
formuladas.

Nos próximos três tópicos, um para cada período presidencial sele-
cionado, aplicando-se a metodologia anteriormente exposta, serão apre-
sentados os resultados da análise qualitativa-comparativa realizada, den-
tro de cada grupo temático.

6 Primeiro governo FHC

Em seu primeiro mandato (FHC 1), o presidente Fernando Henrique 
Cardoso encaminhou 204 atos internacionais para referendo do Congres-
so Nacional. O conteúdo de 15 desses atos internacionais foram, predomi-
nante ou exclusivamente, relacionados com o Mercosul (15 mensagens). 

A celebração dos atos internacionais com conteúdo predominante-
mente relacionado com o Mercosul estava em consonância com os objeti-
vos da política externa brasileira (PEB), na qual o processo de consolida-
ção do Mercosul, sua eventual ampliação, com a incorporação de novos 
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parceiros, e sua participação no processo de estabilização monetária e de 
retomada do crescimento econômico do Brasil foram considerados temas 
e áreas de atuação urgentes e de particular importância pelo governo de 
Fernando Henrique Cardoso.

Das quinze mensagens que encaminhavam atos internacionais rela-
tivos ao Mercosul: a) dez concluíram sua tramitação sem que tenha sido 
solicitada urgência em relação a elas; b) duas foram retiradas de trami-
tação pelo presidente da República; e c) três foram objeto de pedido de 
urgência em sua tramitação. A solicitação do Poder Executivo para a reti-
rada de mensagens ocorreu nas duas Casas do Congresso Nacional. Uma 
foi retirada quando tramitava há quase quatro anos na CD e a outra foi 
retirada após tramitar por mais de oito anos no Senado Federal.

Com relação às três mensagens objeto de pedido de urgência, houve 
um equilíbrio entre as duas Casas. Uma foi objeto de pedido de urgência 
apenas na CD; outra, apenas no SF; e a terceira, na CD e no SF.

O Gráfico 1 refere-se à correlação entre o tempo de tramitação no 
Executivo (eixo x) e o tempo de tramitação na CD (eixo y). A reta represen-
tativa da interpolação encontrada permite que, visualmente, se observe a 
tendência de aumento do tempo de tramitação na CD com o aumento do 
tempo de tramitação no Executivo, bem como se identifique as mensa-
gens que apresentaram singularidades durante sua tramitação.
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Gráfico 1 – FHC 1 – Mercosul: tempo de tramitação no Executivo x tempo de 
tramitação na Câmara dos Deputados – interpolação encontrada

Para fins de classificação dos tempos de tramitação, tem-se que TTE 
menor que 202 dias foi considerado baixo (nesta situação enquadram-se 
oito das quinze mensagens encaminhadas ao Congresso Nacional) e igual 
ou maior que 202 dias, alto (sete em quinze). Com respeito ao TTCD, tem-
pos menores que 211 dias foram classificados como baixos (oito mensa-
gens) e maiores que 211 dias, altos (sete mensagens).

A tramitação, no Senado Federal, dos projetos de decreto legislativo, 
oriundos da Câmara dos Deputados (PDC), que referendavam atos inter-
nacionais relativos ao Mercosul, apresenta uma situação particular. Sete 
das quatorze proposições tramitaram no SF dentro de uma faixa de tempo 
relativamente pequena (entre 3 e 179 dias, diferença de 176 dias), enquanto 
na CD o tempo de tramitação foi bem maior (observando-se o tempo de tra-
mitação das mensagens que deram origem a estes PDCs, encontra-se uma 
variação do TTCD entre 11 a 511 dias, diferença de 500 dias). Esta situação 
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pode ser visualmente percebida pela inclinação da reta representativa da 
interpolação encontrada.

Gráfico 2 – FHC 1 – Mercosul: tempo de tramitação na Câmara dos Deputados x 
tempo de tramitação no Senado Federal – interpolação encontrada

A percepção visual propiciada pela reta que representa a interpolação 
encontrada induz a se acreditar que o tempo de tramitação no SF permane-
ce relativamente constante, sendo independente do tempo de tramitação 
na CD. Porém, ao observarmos a reta que representa a interpolação espe-
rada (Gráfico 3), nota-se que o pequeno ângulo de inclinação da reta repre-
sentativa da interpolação encontrada decorre da distorção produzida pelo 
PDC nº 11/1995, correspondente à MSC nº 168/1995 (número 6 no gráfico), 
que teve TTSF = 3129 dias53.

53 O valor elevado do TTSF do PDC nº 11/1995 faz com que o valor do intervalo da escala de 
tempo representada no eixo y seja grande (os intervalos no eixo y correspondem a 500 
dias). Esse valor elevado de cada intervalo produz, visualmente, um “achatamento” na 
representação gráfica, induzindo a que se acredite que o tempo de tramitação no SF 
seria relativamente independente em relação ao tempo de tramitação na CD.
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Gráfico 3 – FHC 1 – Mercosul: tempo de tramitação na Câmara dos Deputados x 
tempo de tramitação no Senado Federal – interpolação esperada

Para fins de classificação dos tempos de tramitação, manteve-se a 
classificação já definida para o TTCD (baixo para valores menores que 202 
dias e alto para valores iguais ou superiores a 202 dias) e, para o TTSF, 
definiu-se como baixos os tempos de tramitação menores ou iguais a 136 
dias (seis PDCs) e altos os maiores que 136 dias (seis PDCs).

6.1 Análise da tramitação no Congresso Nacional das mensagens no 
primeiro governo FHC

Em relação às quinze mensagens que encaminharam para referendo 
do Congresso Nacional atos internacionais relativos ao Mercosul, a Tabela 
1 traz o resumo da análise da sua tramitação na CD. Nela verifica-se que, 
das quinze mensagens encaminhadas ao Congresso Nacional: a) quatro 
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tiveram TTE e TTCD baixos (hipótese 1); b) quatro tiveram TTE e TTCD altos 
(hipótese 2a); c) uma teve TTE e TTCD altos e não concluiu sua tramitação, 
sendo retirada pelo Executivo (hipótese 2b); d) uma teve TTE baixo e TTCD 
alto por desinteresse do Executivo (hipótese 3b); e) duas mensagens, mes-
mo tendo TTE baixo, foram objeto de pedido de urgência para reduzir o 
tempo regular de tramitação por meio de eliminação de etapas do processo 
legislativo na CD (hipótese 4a); e f) três apresentaram resultado não pre-
visto nas hipóteses sem que fosse possível a identificação dos motivos que 
determinam esse comportamento singular nas suas tramitações – duas ti-
veram TTE alto e TTCD baixo (MSC nº 77/1995, com TTE = 228 dias e TTCD = 
157 dias; MSC nº 381/1996, com TTE = 228 dias e TTCD = 157 dias) e uma teve 
TTE baixo e TTCD alto (MSC nº 737/1997, com TTE = 65 e TTCD = 225 dias).

Tabela 1 – FHC 1 – Resumo da tramitação na CD das mensagens que encaminharam 
atos internacionais sobre Mercosul

Nº de ordem Nº da mensagem TTE TTCD Hipótese

1 MSC 02/1995 44 107 1

6 MSC 168/1995 45 147 1

8 MSC 324/1995 103 136 1

4 MSC 440/1996 156 186 1

13 MSC 744/1997 202 211 2a

14 MSC 745/1997 202 211 2a

15 MSC 746/1997 202 511 2a

5 MSC 638/1996 228 231 2a

9 MSC 681/1996 341 1382 2b

12 MSC 977/1997 80 563 3b

10 MSC 780/1996 57 18 4a

11 MSC 253/1997 68 11 4a

2 MSC 77/1995 228 157 -
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Nº de ordem Nº da mensagem TTE TTCD Hipótese

3 MSC 381/1996 282 157 -

7 MSC 737/1997 65 225 -

Legenda:

Houve cooperação entre o Executivo e o Legislativo

Objeto de pedido de urgência

Não se enquadrou nas hipóteses formuladas

Na Tabela 2, encontra-se o resumo da análise da tramitação, no SF, 
dos PDCs que referendaram atos internacionais relativos ao tema Merco-
sul. Dos quatorze PDCs aprovados na CD: a) cinco tiveram TTCD baixo e 
TTSF baixos (hipótese 1); b) cinco tiveram TTCD alto e TTSF alto (hipótese 
2a); c) um foi retirado de tramitação e, como essa proposição teve tem-
po de tramitação baixo na CD e tinha um tempo alto de tramitação no 
SF quando foi retirada, não foi possível definir, de forma categórica, se a 
demora no SF foi resultado da atuação de grupos de pressão ou de desin-
teresse do Executivo (hipóteses 3c e 3d, respectivamente); d) dois PDCs 
foram objeto de pedido de urgência com o objetivo de eliminar etapas do 
processo legislativo para torná-los mais breves (hipótese 4a); e) um apre-
sentou resultado não previsto nas hipóteses (tiveram TTCD alto e TTSF 
baixo). Em relação a esta última proposição, verificou-se que o seu baixo 
tempo de tramitação no SF está relacionado ao atendimento, pelos relato-
res gaúchos, de interesses da população e do estado do Rio Grande do Sul.
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Tabela 2 – FHC 1 – Resumo da tramitação no SF dos PDCs que referendaram atos 
internacionais sobre o Mercosul

Nº de ordem PDC (Nº da mensagem) TTCD TTSF Hipótese

3 PDC 291/1996 (MSC 381/1996) 157 47 1

11 PDC 378/1997 (MSC 253/1997) 11 54 1

4 PDC 313/1996 (MSC 440/1996) 186 68 1

8 PDC 96/1995 (MSC 324/1995) 136 122 1

2 PDC 62/1995 (MSC 77/1995) 157 136 1

15 PDC 692/1998 (MSC 746/1997) 511 179 2a

12 PDC 781/1999 (MSC 977/1997) 563 316 2a

13 PDC 619/1998 (MSC 744/1997) 211 336 2a

15 PDC 620/1998 (MSC 745/1997) 211 336 2a

7 PDC 627/1998 (MSC 737/1997) 225 782 2a

6 PDC 111/1995 (MSC 168/1995) 147 3129 3c ou 3d

10 PDC 307/1996 (MSC 780/1996) 18 3 4a

1 PDC 64/1995 (MSC 02/1995) 107 211 4b

5 PDC 318/1996 (MSC 638/1996) 231 113 -

Legenda:

Houve cooperação entre o Executivo e o Legislativo

Não houve cooperação entre o Executivo e o Legislativo

Objeto de pedido de urgência

Não se enquadrou nas hipóteses formuladas

Os dados encontrados permitem afirmar que, de forma majoritária, 
o Congresso Nacional, no âmbito da política externa relativa ao Mercosul, 
atuou em harmonia com o Poder Executivo. Dez entre quinze proposi-
ções (66,7%) tiveram suas tramitações enquadradas nas hipóteses 1, 2 ou 
3b (Tabela 1). No SF, houve cooperação entre o Congresso Nacional e o 
Executivo na tramitação de dez entre quatorze proposições (71,4%) – hi-
póteses 1 ou 2 (Tabela 2). No que concerne ao pedido de urgência, duas 
mensagens (13,3%) foram objeto de urgência na CD, e, no SF, dois PDCs 
(14,3%) tramitaram em regime de urgência. No SF, em relação à tramita-
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ção de um PDC (7,1%), não foi possível identificar se o motivo da demora 
na conclusão do processo legislativo se deu em razão de oposição ofereci-
da por grupos de pressão ou por desinteresse do Executivo; e a tramitação 
de três proposições (20%), na CD, e a de uma proposição (7,1%), no SF, não 
se enquadraram em nenhuma das hipóteses formuladas.

Além dos dados numéricos que comprovam a incidência das quatro 
hipóteses apresentadas no tópico 4, na análise qualitativa foram identifi-
cados elementos que sustentam a afirmação de que o Congresso Nacional 
tem uma participação ativa na política externa brasileira (PEB). Verificou-
se que, em face de alterações nas condições internacionais com reflexos 
no plano interno ou em razão de pleitos de grupos de pressão, houve mo-
dificações da posição do Congresso com relação ao apoio ou à oposição ao 
referendo do ato internacional. Ou seja, o Legislativo mudou sua posição 
em relação a atos internacionais como resposta a alterações dos reflexos 
desses atos internacionais no plano interno. E o fez tanto nas situações em 
que as alterações dos efeitos dos atos decorriam de condicionantes externas 
como nas vezes em que essas alterações resultavam de alterações no plano 
interno. Em comum às duas situações, a motivação da mudança de postura 
do Congresso Nacional foi a defesa de interesses de grupos nacionais preju-
dicados pelo ato internacional que estava sob análise do Legislativo. 

Em mais de uma oportunidade, proposições que foram aprovadas 
em períodos de tempo pequenos na CD tiveram tempo de tramitação ele-
vado no Senado Federal, porque: a) não atendiam a interesses de grupos 
de pressão com maior capacidade de influência no Senado Federal do que 
na CD; b) houve alterações no cenário interno e internacional, fazendo 
com que o ato internacional se tornasse desvantajoso para grupos de pres-
são com capacidade de influência no Congresso Nacional; ou c) houve de-
sinteresse do Executivo no referendo do ato internacional, também em 
razão de alterações no cenário internacional com reflexos no plano inter-
no e, consequentemente, nos interesses nacionais. Em sentido contrário, 
houve proposições com tempo de tramitação elevado na CD e baixo no 
SF, também em razão de alterações no cenário internacional e interno. 
Nessa situação, foram encontrados indícios de que os mesmos grupos de 
pressão que trabalharam para retardar a tramitação na CD, atuaram no 
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SF para acelerar a conclusão do processo de referendo. Especificamente 
com relação à hipótese 3, confirmou-se que a dicotomia entre tempo de 
tramitação baixo no Executivo e tempo de tramitação alto no Congresso 
era um indicativo de falta de consenso, a qual decorreu ou da atuação, no 
âmbito do Congresso Nacional, dos grupos de pressão contrários ao ato 
internacional para retardar o seu referendo, ou da atuação do Congresso 
Nacional, em conjunto com o Executivo, para retardar o referendo, em 
razão de alterações conjunturais, seja no plano internacional, seja no pla-
no interno, ocorridas após a celebração do tratado, acordo ou protocolo.

Também se constatou, na análise do processo legislativo dos atos in-
ternacionais, durante o primeiro governo FHC, que o uso do requerimento 
de urgência não ocorreu de forma indiscriminada. Em que pese o Executivo 
ser capaz de influenciar as lideranças dos partidos da base do governo, em 
razão do seu poder de agenda, o uso do pedido de urgência foi feito de forma 
comedida. Os casos em que foi observada a sua utilização confirmaram as 
hipóteses previstas para o seu emprego; ou seja, ele foi utilizado tanto com 
o objetivo de reduzir etapas do processo legislativo, para fazer com que a 
tramitação da proposição se concluísse em um prazo reduzido, quanto para 
vencer eventuais obstáculos ao regular desenvolvimento do processo legisla-
tivo. Reforça a percepção de comedimento no seu uso o fato de que ele não 
foi empregado em todas as ocasiões em que houve demora na conclusão do 
processo de referendo, o que se constituiu em um indício de que a utilização 
do instituto da urgência é feita após uma análise da relação custo x benefício. 

Por fim, outro aspecto relevante observado quanto à participação do 
Congresso Nacional na PEB, durante o primeiro governo FHC, se tradu-
ziu na retirada, pelo Executivo, de proposição cuja demora na tramitação 
sinalizava uma forte oposição do Congresso Nacional ao referendo do ato 
internacional. A retirada de tramitação corroborou a eficácia do instrumen-
to denominado silêncio legislativo como forma de manifestação da posição 
contrária do Congresso Nacional ao conteúdo do ato internacional, sem a 
necessidade do Legislativo expressamente rejeitá-lo, o que geraria cons-
trangimentos para o Brasil no plano internacional e pontos de tensão e atri-
tos com o Executivo.
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7 Segundo governo FHC

Iniciaram a tramitação na Câmara dos Deputados, no segundo go-
verno de Fernando Henrique Cardoso (FHC 2), 27 mensagens que enca-
minhavam atos internacionais sobre Mercosul. Desse total: a) 24 conclu-
íram sua tramitação nas duas Casas sem terem sido objeto de pedido de 
urgência, sendo que uma foi aprovada na CD com uma cláusula inter-
pretativa (MSC nº 681/1999); b) duas foram retiradas de tramitação (MSC 
nº 228/1999 e MSC nº 660/2000) na CD; e c) uma foi objeto de requerimen-
to de urgência para a sua tramitação no SF (MSC nº 640/2002).

O Gráfico 4 apresenta a correlação entre o tempo de tramitação no 
Executivo e o tempo de tramitação na Câmara dos Deputados, sendo a 
reta constante do gráfico representativa da interpolação esperada.

Gráfico 4 – FHC 2 – Mercosul: tempo de tramitação no Executivo x tempo de 
tramitação na Câmara dos Deputados – interpolação esperada
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Verificou-se visualmente no gráfico a existência de uma dispersão 
de eventos, que possibilitou a realização de uma análise qualitativa da 
tramitação na CD das proposições que encaminharam para referendo 
atos internacionais relativos ao Mercosul. Para fins de classificação dos 
tempos de tramitação, em razão dos eventos encontrados, adotou-se 
como baixo o TTE com valor menor que 296 dias (14 de 27 mensagens) e 
TTCD com valor menor que 830 dias (15 de 27 mensagens); foi conside-
rado alto o TTE com valor igual ou superior a 296 dias e TTCD com valor 
igual ou superior a 830 dias.

Em relação ao Senado Federal, excluindo-se o PDC nº 611/2003 (MSC 
640/2002), objeto de pedido de tramitação em regime de urgência, o TTSF 
varia dentro de uma faixa relativamente pequena (entre 43 e 185 dias – 142 
dias de intervalo), ao passo que o TTCD das mensagens que tiveram sua 
tramitação concluída variou em uma escala temporal muito maior (entre 
333 e 1566 dias – 1233 dias de intervalo). Porém, a percepção imediata dessa 
situação não é possível pela simples visualização da reta representativa da 
interpolação encontrada (Gráfico 5), pois a parte esquerda da reta foi dis-
torcida, em sua inclinação, por um conjunto de proposições que tiveram 
TTCD relativamente baixo e TTSF próximo ao valor máximo indicado no 
gráfico. Aduza-se, ainda, que a variação de tempo de tramitação no SF 
não guarda relação direta com a variação do tempo de tramitação na CD.



129

Parte I – Relações entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo

Gráfico 5 – FHC 2 – Mercosul: tempo de tramitação na Câmara dos Deputados x 
tempo de tramitação no Senado Federal – interpolação encontrada

Ao se representar no gráfico a reta relativa à interpolação esperada 
(Gráfico 6), que não sofre distorção na sua representação em razão do 
conjunto de proposições que tiveram TTCD relativamente baixo e TTSF 
muito alto, é possível perceber, visualmente, que, na distribuição dos 
eventos, ocorreu uma dispersão suficiente para que se fizesse uma análi-
se qualitativa da tramitação dos PDCs no Senado. Essa análise mostrou-
se essencial para se verificar a existência de uma correlação entre o TTCD 
e o TTSF, condição essencial para a aplicabilidade das hipóteses formu-
ladas no tópico 4 à tramitação das proposições desse grupo temático no 
SF. O Gráfico 6 não só permitiu a elaboração de um roteiro para a análise 
qualitativa da tramitação das proposições, necessária para a identifica-
ção das causas determinantes do comportamento observado na tramita-
ção, no Senado Federal, dos PDCs que referendavam atos internacionais 
relativos ao Mercosul, como também confirmou a existência de eventos 



130

Legislativo e Democracia: Reflexões sobre a Câmara dos Deputados

cuja tramitação não se enquadra nas hipóteses formuladas, o que refor-
çou a necessidade da realização da análise qualitativa.

Gráfico 6 – FHC 2 – Mercosul: tempo de tramitação na Câmara dos Deputados x 
tempo de tramitação no Senado Federal – interpolação esperada

Para fins de classificação dos tempos de tramitação, foram adotados 
para o TTCD os mesmos valores definidos na análise da tramitação das 
mensagens na CD. Foi considerado baixo o TTCD menor que 830 dias e 
alto, o igual ou maior que 830 dias. Com relação ao SF, os valores de TTSF 
menores ou iguais a 80 dias foram considerados baixos (13 dos 25 PDCs 
que iniciaram sua tramitação no SF) e altos, os TTSF maiores que 81 dias 
(12 dos 25 PDCs).
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7.1 Análise da tramitação no Congresso Nacional das mensagens 
relativas ao Mercosul no segundo governo FHC

As tabelas 3 e 4 apresentam, respectivamente, o resumo da análise da 
tramitação, na CD, das mensagens e, no SF, dos PDCs relativos ao tema 
Mercosul no governo FHC 2.

Na CD, das 27 mensagens encaminhadas pelo Executivo: a) 7 tive-
ram TTE e TTCD baixos (hipótese 1); b) 7 tiveram TTE e TTCD altos (hipó-
tese 2a); c) 1 teve TTE baixo e TTCD alto, em razão de oposição de grupos 
de pressão (hipótese 3a); d) 5 tiveram TTE baixo e TTCD alto, em razão de 
desinteresse do Executivo (hipótese 3b); e) 2 foram retiradas de tramitação – 
em uma delas, o elevado tempo de tramitação no Executivo indicou que este 
poder não tinha interesse na matéria, sendo a demora no Legislativo uma 
ação feita em coordenação com o Executivo (hipótese 2b); e, na outra, ha-
via apenas interesse parcial do Executivo em relação à matéria, porém no 
curso da tramitação o aumento das externalidades negativas provocaram 
o desinteresse do Executivo, o que implicou um TTCD elevado e a retirada 
da proposição (hipótese 3d); e f) 5 proposições não se enquadraram nas 
hipóteses formuladas (tiveram TTE alto e TTCD baixo).

Tabela 3 – FHC 2 – Resumo da tramitação na CD das mensagens que encaminharam 
atos internacionais sobre Mercosul

Nº de ordem Nº da mensagem TTE TTCD Hipótese

03 MSC 256/2001 101 829 1

27 MSC 1068/2001 103 606 1

21 MSC 961/2002 122 373 1

15 MSC 975/2002 126 333 1

08 MSC 341/2001 149 681 1

14 MSC 640/2002 150 426 1

05 MSC 245/2002 237 454 1

10 MSC 621/1999 296 441 2a

01 MSC 547/1999 309 830 2a

19 MSC 1251/2001 330 1325 2a

26 MSC 229/1999 417 919 2a
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Nº de ordem Nº da mensagem TTE TTCD Hipótese

04 MSC 209/2002 468 1186 2a

17 MSC 750/2000 668 1091 2a

20 MSC 121/2002 819 1354 2a

25 MSC 660/2000 326 525 2b

18 MSC 218/2001 254 1566 3a

24 MSC 1456/1999 114 1391 3b

09 MSC 27/2001 119 985 3b

16 MSC 1123/2002 163 931 3b

11 MSC 681/1999 167 1477 3b

02 MSC 661/2000 201 1134 3b

23 MSC 228/1999 199 1711 3d

12 MSC 821/1999 330 788 -

13 MSC 210/2002 468 572 -

06 MSC 269/2002 482 558 -

07 MSC 292/2002 489 530 -

22 MSC 1034/2002 520 343 -

Legenda:

Houve cooperação entre o Executivo e o Legislativo

Não houve cooperação entre o Executivo e o Legislativo

Não se enquadrou nas hipóteses formuladas

No SF, dos 25 PDCs que referendavam atos internacionais relativos 
ao Mercosul: a) 4 tiveram TTCD e TTSF baixos (hipótese 1); b) 4 tiveram 
TTCD e TTSF altos (hipótese 2a); c) 1 foi objeto de pedido de urgência para 
reduzir etapas do processo legislativo e acelerar a tramitação da propo-
sição; e d) 16 proposições não se enquadraram nas hipóteses formuladas 
(8 tiveram TTCD baixo e TTSF alto e 8 tiveram TTCD alto e TTSF baixo).
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Tabela 4 – FHC 2 – Resumo da tramitação no SF dos PDCs que referendaram atos 
internacionais sobre o Mercosul 

Nº de ordem PDC (Nº da mensagem) TTCD TTSF Hipótese

15 PDC 682/2003 (MSC 975/2002) 333 63 1

07 PDC 613/2003 (MSC 292/2002) 530 63 1

27 PDC 1697/2002 (MSC 1068/2001) 606 44 1

03 PDC 1688/2002 (MSC 256/2001) 829 64 1

01 PDC 399/2000 (MSC 547/1999) 830 83 2a

16 PDC 1298/2004 (MSC 1123/2002) 931 126 2a

19 PDC 1026/2003 (MSC 1251/2001) 1325 115 2a

20 PDC 1069/2003 (MSC 121/2002) 1354 131 2a

14 PDC 611/2003 (MSC 640/2002) 426 21 4a

22 PDC 817/2003 (MSC 1034/2002) 343 175 -

21 PDC 925/2003 (MSC 961/2002) 373 184 -

10 PDC 414/2000 (MSC 621/1999) 441 140 -

05 PDC 2311/2002 (MSC 245/2002) 454 147 -

06 PDC 731/2003 (MSC 269/2002) 558 185 -

13 PDC 732/2003 (MSC 210/2002) 572 94 -

08 PDC 1574/2001 (MSC 341/2001) 681 109 -

12 PDC 470/2000 (MSC 821/1999) 788 93 -

26 PDC 389/2000 (MSC 229/1999) 919 75 -

09 PDC 2408/2002 (MSC 27/2001) 985 63 -

17 PDC 1061/2001 (MSC 750/2000) 1091 44 -

02 PDC 951/2001 (MSC 661/2000) 1134 68 -

04 PDC 1322/2004 (MSC 209/2002) 1186 43 -

24 PDC 1093/2001 (MSC 1456/1999) 1391 65 -

11 PDC 1060/2001 (MSC 681/1999) 1477 68 -

18 PDC 1025/2003 (MSC 218/2001) 1566 57 -

Legenda:

Houve cooperação entre o Executivo e o Legislativo

Objeto de pedido de urgência

Não se enquadrou nas hipóteses formuladas
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Na CD, tem-se que: a) em 77,8% das mensagens, houve cooperação en-
tre a CD e o Executivo (a tramitação de 21 das 27 mensagens enquadra-se 
nas hipóteses 1, 2, 3b ou 3d); b) em 3,7% – 1 mensagem – houve oposição entre 
o Legislativo e o Executivo e, no curso da tramitação, o Congresso Nacional 
atendeu a preferências de grupos de pressão contrários ao conteúdo do ato 
internacional sob análise (hipótese 3a); e c) a tramitação de 18,5% das men-
sagens (5 das 27) não se enquadrou nas hipóteses formuladas – metade teve 
TTE alto e TTCD baixo e metade teve TTE baixo e TTCD alto. 

Mais uma vez, a cooperação entre os dois poderes foi o comporta-
mento predominante, seja para acelerar a tramitação no Legislativo, seja 
para retardá-la. Embora não significativa em termos numéricos, mas re-
levante sob o aspecto de independência entre os poderes, em uma oportu-
nidade (3,7%) houve clara oposição entre o Executivo e o Legislativo, que 
resultou no atendimento aos interesses de grupos de pressão. Esse ato 
internacional versava sobre Compromissos Específicos Iniciais em ma-
téria de serviços (MSC nº 218/2001) e era desdobramento do Protocolo de 
Montevidéu sobre Comércio de Serviços no Mercosul (MSC nº 750/2000). 
Esse protocolo já havia sofrido oposição interna no Executivo (seu TTE foi 
alto) e tido um elevado tempo de tramitação na CD, indicativo de que, em 
relação ao tema, havia oposições relevantes no plano interno. A tramitação 
da MSC nº 218/2001, a qual encaminhava os Compromissos Específicos Ini-
ciais, ato que complementava o Protocolo de Montevidéu sobre serviços, 
teve sua tramitação influenciada pela oposição existente a este protocolo, 
por se tratar do mesmo assunto. Aduza-se que, na época em que a MSC 
nº 218/2001 tramitava na CD, o Mercosul atravessava uma grave crise, com 
disputas intrabloco, em especial entre o Brasil e a Argentina, que afetaram a 
aprovação, pelo Legislativo, de atos internacionais que atingiam áreas onde 
havia competição econômica. Observa-se que, nesse período, mensagens 
que encaminhavam outros atos internacionais sobre o Mercosul que não 
envolviam risco de disputas por mercados não tiveram tempos elevados de 
tramitação, o que caracteriza que o tema do acordo foi relevante para a de-
mora da tramitação.

No SF, o resultado encontrado mostrou-se diferenciado em relação a 
todos os outros resultados encontrados nos governos FHC: a) a tramitação 
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de 8 dos 25 PDCs enquadra-se nas hipóteses 1 ou 2; ou seja, em apenas 
32% das proposições houve cooperação entre o Legislativo e o Executivo; 
b) a tramitação de 16 dos 25 PDCs (64,1%) não se enquadra nas hipóteses 
formuladas; e c) para a tramitação de 1 PDC (4%) foi pedido regime de 
urgência – hipótese 4a. Pela primeira vez, a cooperação entre os poderes 
não foi o comportamento predominante na relação entre o Executivo e o 
Legislativo. Comparando-se o percentual encontrado de cooperação entre 
esses dois poderes54, nos dois governos FHC, na área sob análise – Merco-
sul – tem-se o seguinte quadro:

Governo FHC1 FHC2

Casa legislativa CD SF CD SF

Mercosul 66,7% 71,4% 77,8% 32,0%

O processo de desaceleração do Mercosul, que se iniciou em 1997, com 
as crises sistêmicas internacionais, e agravou-se nos anos de 1999 a 2002, 
por disputas intrabloco, afetou os valores absolutos dos tempos de tramita-
ção, tanto o TTE, como o TTCD. Comparando-se os tempos de tramitação 
das proposições que concluíram sua tramitação e não foram objeto de pedi-
do de urgência, tem-se que, no governo FHC 1, para um intervalo de TTE de 
238 dias (TTE menor igual a 44 dias e maior, 282 dias), a escala de variação 
temporal do TTCD foi de 456 dias (variou entre 107 e 563 dias); ao passo que, 
no governo FHC 2, para uma variação de TTE de 718 dias (101 a 819 dias), a 
variação do TTCD situou-se em 1233 dias (de 333 a 1566 dias). Por sua vez, em 
relação ao TTSF dos PDCs que referendavam atos internacionais relativos 
ao Mercosul que concluíram sua tramitação e não foram objeto de pedido 
de urgência, o resultado foi inverso. No governo FHC 1, a variação do TTSF 

54 Para melhor compreensão da afirmação de que o percentual de cooperação determina-
do na relação entre o TTCD e o TTSF também indica o percentual de cooperação entre 
o Legislativo e o Executivo, ver, no capítulo 3, a tabela falso/verdadeiro que apresenta 
as combinações dos valores lógicos de compatibilidade, consenso, tempo de tramita-
ção no Executivo e tempo de tramitação no Congresso e a tabela falso/verdadeiro que 
apresenta as combinações dos valores lógicos de compatibilidade, consenso, tempo de 
tramitação no Executivo, tempo de tramitação na Câmara dos Deputados e tempo de 
tramitação no Senado Federal.
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foi de 735 dias (menor TTSF de 47 dias; maior, de 782 dias) e, no governo 
FHC 2, a diferença entre o maior e o menor TTSF foi de 184 dias (menor 
TTSF de 43 dias; maior, de 184 dias). Portanto, o baixo percentual de coope-
ração entre o Legislativo e o Executivo, verificado na tramitação dos PDCs 
no SF, no governo FHC 2, não pode ser atribuído à crise do Mercosul, uma 
vez que, no governo FHC 1, a variação do tempo de tramitação no SF foi de 
735 dias e o percentual de cooperação 71,4%, enquanto, no governo FHC 2, a 
variação do TTSF foi de 184 dias e o percentual de cooperação de 32%.

Por não ser a crise do Mercosul o elemento determinante para a baixa 
cooperação entre Executivo e Legislativo (ela apenas determinou elevação 
dos tempos de tramitação no Executivo e na CD), um segundo aspecto, 
presente na tramitação desses PDCs, no SF, passa a ter relevância como 
causa da baixa cooperação Executivo-Legislativo identificada: a mudança 
da chefia do Executivo. Esse evento é significativo porque, dos 24 PDCs 
que concluíram sua tramitação sem pedido de urgência, apenas 4 inicia-
ram a tramitação no SF durante o governo FHC 2; os outros 20 PDCs só 
iniciaram sua tramitação no governo Lula.

Dois fatos estão associados à mudança de chefia do Executivo. O pri-
meiro é que mesmo tendo havido do novo presidente – Luis Inácio Lula 
da Silva – uma manifestação formal de compromisso com a continuidade 
das ações do Estado, houve alterações de prioridades relativas à política 
externa regional, por questões de programa de governo. A mudança de 
prioridades trouxe de forma implícita uma alteração na avaliação dos pro-
gramas e dos projetos relativos ao bloco regional e, em consequência, teve 
potencial para afetar a correlação entre o TTCD e o TTSF. Observa-se que, 
dos dezesseis PDCs cujas tramitações não se enquadraram nas hipóteses 
formuladas, em oito deles o TTCD foi alto e o TTSF foi baixo e nos outros 
oito ocorreu a situação inversa, TTCD baixo e TTSF alto. É importante no-
tar que o conteúdo específico do ato e seus reflexos no plano interno – não 
o gênero da matéria objeto da avença internacional – foram levados em 
consideração durante a tramitação, tanto que, entre os atos internacio-
nais com TTCD baixo e TTSF alto, há três PDCs que referendaram atos 
internacionais com matéria relativa a questões de integração; três sobre 
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matéria processual; e dois sobre economia e/ou comércio. Por sua vez, dos 
que tiveram TTCD alto e TTSF baixo, dois versavam sobre integração; um 
sobre matéria tributária; dois sobre matéria processual; um sobre econo-
mia e/ou comércio; um sobre educação e/ou cultura; e um sobre seguri-
dade social.

TTCD baixo / TTSF alto TTCD alto / TTSF baixo

245 2.1 Integração 661 2.1 Integração

269 2.1 Integração 209 2.1 Integração

341 2.1 Integração 27 2.2 Tributário

621 2.3 Processual 681 2.3 Processual

210 2.3 Processual 218 2.3 Processual

821 2.3 Processual 750 2.5 Economia/comércio

1034 2.5 Economia/comércio 1456 2.6 Educação/cultura

961 2.5 Economia/comércio 229 2.7 Seguridade social

O segundo fato é que a relação entre o Executivo e o Senado Federal, 
no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (Lula 1), foi afetada por 
questões político-partidárias. Assim, não pode ser afastada a associação 
entre o baixo percentual de cooperação em relação aos PDCs que referen-
davam atos internacionais sobre o Mercosul que tiveram sua tramitação 
iniciada no governo FHC 2 e concluída no governo Lula 1, com a oposi-
ção ao presidente Lula no SF, mesmo que o ato tenha sido celebrado pelo 
seu antecessor, o presidente Fernando Henrique Cardoso, uma vez que 
os efeitos decorrentes desses atos se refletiriam na avaliação da política 
externa do novo presidente.

Com relação ao pedido de urgência, repetiu-se o comportamento 
observado no primeiro governo FHC, ou seja, seu uso foi extremamente 
parcimonioso, tendo sido utilizado em poucas oportunidades – na trami-
tação de duas mensagens na CD e de um PDC no SF.
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8 Primeiro governo Lula

O presidente Luis Inácio Lula da Silva¸ em seu primeiro mandato, en-
viou ao Congresso Nacional, para referendo, 232 atos internacionais, dos 
quais 23 versavam sobre Mercosul (9,9%). Comparado com os dois governos 
FHC, o percentual desses atos internacionais em relação ao total de atos 
internacionais celebrados foi o menor. Na CD, dessas 23 mensagens, 21 ti-
veram sua tramitação concluída e duas ainda tramitavam na CD em setem-
bro de 2010 – MSC nº 749/2006 e MSC nº 498/2005, tendo sido, essa última, 
objeto de solicitação, pelo Executivo, de retirada de tramitação. A mensa-
gem que solicitou a retirada de tramitação da MSC nº 498/2005 não havia 
sido votada naquela casa legislativa até setembro de 2010. No SF, todos os 
21 PDCs que haviam sido aprovados na CD também tiveram sua tramitação 
concluída, tendo sido igualmente aprovados. Nenhuma dessas 21 proposi-
ções foi objeto de requerimento de líderes para tramitação em regime de 
urgência, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal.

O Gráfico 7, a seguir, apresenta a correlação entre o TTE e o TTCD, 
tendo por referência a reta que representa a interpolação esperada.
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Gráfico 7 – Lula 1 – Mercosul: tempo de tramitação no Executivo x tempo de 
tramitação na Câmara dos Deputados – interpolação esperada

Visualmente, observa-se que, no conjunto de mensagens, é grande o nú-
mero de eventos em que não há uma correlação direta entre o TTE e o TTCD.

A análise qualitativa da tramitação das mensagens que encaminharam 
atos internacionais relativos ao tema Mercosul, no primeiro governo Lula, 
mostrou que o tempo de tramitação na Câmara dos Deputados foi influen-
ciado, preferencialmente, pela matéria específica do ato internacional e seus 
reflexos no plano interno, ao invés de predominar uma visão mais ampla de 
integração econômico-comercial na América do Sul. Ao se reforçar o enten-
dimento de que a matéria específica do ato internacional e seus reflexos no 
plano interno tiveram maior importância do que uma visão mais ampla de in-
tegração econômico-comercial na América do Sul, constatou-se que essa au-
sência de padrão não se verificou, como regra geral, quando esses atos foram 
ordenados por subgrupo temático (o que trouxe um componente relevante 
para análise da sua tramitação, que foi a influência do tema sobre a tramita-
ção do processo legislativo de referendo do ato internacional). Corroborando 
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a influência do tema específico do ato internacional na sua tramitação no Le-
gislativo, Vigevani e Ramanzini Júnior (2009) sustentaram que transforma-
ções ocorridas no sistema internacional, que criaram cenários não previstos 
antes dos anos noventa, “influenciaram decisivamente a percepção que o 
Brasil atribui à integração regional” e que merecem destaque, entre ou-
tros, a valorização das commodities agrícolas, a partir de 2003, até a crise 
financeira e econômica do segundo semestre de 2008; o “crescimento dos 
fluxos de comércio para países que até 1990 não eram relevantes para o 
Brasil”; e “o papel atribuído pelo Brasil às negociações econômicas mul-
tilaterais” (VIGEVANI; RAMANZINI JÚNIOR, 2009, p. 39). Uma informa-
ção constante do artigo e que se mostra relevante para a presente análise 
do processo legislativo de atos internacionais relativos ao Mercosul diz 
respeito ao interesse reduzido ou abertamente contrário ao Mercosul, por 
parte de empresários brasileiros, manifestado abertamente por repre-
sentantes de diversos segmentos e entidades – como Fiesp, Abicalçados 
(Associação Brasileira dos Fabricantes de Calçados), Eletros (Associação 
Brasileira dos Fabricantes de Produtos Eletrônicos) e outros –, em encon-
tro realizado em novembro de 2004. Nesse encontro, foi defendida a ideia 
de que era necessário o retorno do Mercosul à situação de área de livre 
comércio, retrocedendo à etapa de união alfandegária imperfeita, e foi 
afirmado que o bloco regional seria “uma âncora que aprisionaria o Brasil 
nas negociações internacionais, dificultando acordos bilaterais com os 
Estados Unidos e a União Europeia” (VIGEVANI; RAMANZINI JÚNIOR, 
2009, p. 48).

Por sua vez, o Gráfico 8 apresenta a correlação entre o TTCD e o TTSF, 
tendo por referência a reta que representa a interpolação esperada.
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Gráfico 8 – Lula 1 – Mercosul: tempo de tramitação na Câmara dos Deputados x 
tempo de tramitação no Senado Federal – interpolação esperada

A observação do Gráfico 8 mostra de forma clara que, se fosse consi-
derado o universo total dos PDCs que referendaram atos internacionais 
relativos ao Mercosul, não seria possível identificar-se uma correlação cla-
ra entre o tempo de tramitação na CD e o tempo de tramitação no SF. Dos 
21 PDCs que tramitaram no SF, 12 não se enquadram na expectativa de 
aumento do TTSF com aumento do TTCD. Todavia, ao se pesquisar a cor-
relação entre o TTCD e o TTSF, considerando, para fins de comparação, 
os PDCs divididos por subgrupos temáticos, passa a ser predominante 
a ocorrência de uma correlação direta entre os dois tempos de tramita-
ção. Assim, para fins de análise da tramitação dos atos internacionais no 
Senado Federal, foram considerados os PDCs divididos por subgrupos te-
máticos. Em relação aos tempos de tramitação na Câmara dos Deputados, 
manteve-se a classificação feita no tópico anterior (TTCD menores que 650 
dias – baixos; maiores que 650 dias – altos). No SF, 10 PDCs concluíram sua 
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tramitação entre 8 e 93 dias; e 11, entre 109 e 372 dias. Dessa forma, o TTSF 
menor que 95 dias foi classificado como baixo e o TTSF maior que 95 dias, 
como alto.

A Tabela 5, que apresenta o resumo da tramitação, na CD, das 23 men-
sagens que encaminharam atos internacionais sobre o Mercosul, mostra 
que: a) 6 tiveram TTE e TTCD baixos (hipótese 1); b) 7 tiveram TTE e TTCD 
altos e tiveram sua tramitação completada (hipótese 2a); c) em 6 o TTE foi 
baixo e o TTCD foi alto, por desinteresse do Executivo (hipótese 3b); d) a 
tramitação de 2 proposições não se enquadrou nas hipóteses formuladas; 
e e) 2 ainda tramitam na CD. Para este grupo temático, os tempos de tra-
mitação foram classificados da seguinte forma: TTE baixo – menor que 
180 dias e TTE alto – maior que 180 dias; TTCD baixo – menor que 650 dias 
e TTCD alto – maior que 650 dias; e TTSF baixo – menor que 95 dias e TTSF 
alto – maior que 95 dias.

Tabela 5 – Lula 1 – Resumo da tramitação na CD das mensagens que encaminharam 
atos internacionais sobre o Mercosul

Nº de ordem Nº da mensagem TTE TTCD Hipótese

01 MSC 100/2003 110 239 1

03 MSC 134/2003 124 205 1

08 MSC 791/2005 156 280 1

10 MSC 408/2006 170 96 1

20 MSC 97/2003 111 309 1

21 MSC 98/2003 111 219 1

05 MSC 481/2003 286 657 2a

09 MSC 799/2005 345 899 2a

11 MSC 468/2006 199 693 2a

14 MSC 626/2006 946 659 2a

15 MSC 526/2005 659 1005 2a

18 MSC 518/2006 208 1135 2a

23 MSC 897/2006 477 959 2a

02 MSC 101/2003 110 833 3b

06 MSC 443/2005 109 1030 3b
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Nº de ordem Nº da mensagem TTE TTCD Hipótese

12 MSC 179/2005 108 781 3b

13 MSC 87/2003 105 838 3b

16 MSC 644/2005 165 956 3b

17 MSC 184/2006 120 1055 3b

04 MSC 167/2003 258 135 -

19 MSC 80/2006 419 470 -

07 MSC 498/2005 226   Tramita CD

22 MSC 749/2006 779   Tramita CD

Legenda:

Houve cooperação entre o Executivo e o Legislativo

Não se enquadrou nas hipóteses formuladas

Não concluiu a tramitação

Por fim, a Tabela 6 apresenta o resumo da tramitação, no SF, dos 
PDCs que referendaram atos internacionais sobre o Mercosul.

Tabela 6 – Lula 1 – Resumo da tramitação no SF dos PDCs que referendaram atos 
internacionais sobre o Mercosul

Nº de ordem PDC / Nº da mensagem TTCD TTSF Hipótese

03 PDC 684/2003 (MSC 134/2003) 205 83 1

04 PDC 614/2003 (MSC 167/2003) 135 60 1

08 PDC 2238/2006 (MSC 791/2005) 280 8 1

10 PDC 2266/2006 (MSC 408/2006) 96 8 1

21 PDC 683/2003 (MSC 98/2003) 219 83 1

06 PDC 2217/2006 (MSC 443/2005) 1030 372 2a

09 PDC 2374/2006 (MSC 799/2005) 899 204 2a

11 PDC 32/2007 (MSC 468/2006) 693 109 2a

12 PDC 2240/2006 (MSC 179/2005) 781 139 2a

14 PDC 58/2007 (MSC 626/2006) 659 204 2a

15 PDC 131/2007 (MSC 526/2005) 1005 109 2a

17 PDC 201/2007 (MSC 184/2006) 1055 135 2a

18 PDC 406/2007 (MSC 518/2006) 1135 111 2a
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Nº de ordem PDC / Nº da mensagem TTCD TTSF Hipótese

01 PDC 927/2003 (MSC 100/2003) 239 179 -

02 PDC 989/2003 (MSC 101/2003) 833 57 -

05 PDC 1300/2004 (MSC 481/2003) 657 57 -

13 PDC 987/2003 (MSC 87/2003) 838 57 -

16 PDC 2368/2006 (MSC 644/2005) 956 93 -

19 PDC 2382/2006 (MSC 80/2006) 470 144 -

20 PDC 1021/2003 (MSC 97/2003) 309 147 -

23 PDC 495/2008 (MSC 897/2006) 959 72 -

Legenda:
Houve cooperação entre o Executivo e o Legislativo

Não se enquadrou nas hipóteses formuladas

Fazendo-se a análise da tramitação das proposições por casa legislati-
va, verifica-se, na CD, que: a) na tramitação de 19 das 23 proposições, hou-
ve cooperação entre o Executivo e o Legislativo (hipóteses 1, 2 e 3b), o que 
corresponde a um percentual de 82,6%; b) na tramitação de 2 mensagens 
(8,7%), não houve cooperação, pois a tramitação não se enquadrou nas hi-
póteses formuladas (o tempo de tramitação na CD foi baixo e no Executivo, 
alto); e c) 2 mensagens (8,7%) ainda estão tramitando na CD. Caso elas ve-
nham a concluir sua tramitação na CD ou se forem retiradas pelo Executivo, 
suas tramitações serão enquadradas nas hipóteses 2a ou 2b (TTE e TTCD 
altos). No SF, apenas na tramitação de 13 dos 21 PDCs (61,9%) houve coope-
ração entre o Legislativo e o Executivo (hipóteses 1 e 2).

Para fins de visualização, são apresentados os dados da tabela que 
traz os percentuais de cooperação entre Executivo e Legislativo, em cada 
casa legislativa:

Governo FHC 1 FHC 2 Lula 1

Casa legislativa CD SF CD SF CD SF

Mercosul 66,7% 71,4% 77,8% 32,0% 82,6% 61,9%
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Esse resultado apresenta dados muito interessantes com respeito à 
participação do Legislativo na PEB e aos reflexos das relações entre o Exe-
cutivo e Legislativo nessa participação. No primeiro governo Lula, com 
relação ao tema Mercosul, o percentual de cooperação entre a CD e o Exe-
cutivo foi o mais alto dos três governos, porém, com relação ao SF, foi 
o segundo mais baixo – só foi superior ao do segundo governo FHC, no 
qual um grande número de proposições só terminou sua tramitação no 
primeiro governo Lula. Ao analisarmos comparativamente os resultados 
encontrados no SF, observa-se que eles sugerem que a oposição à trami-
tação das proposições ocorreu por postura de enfrentamento, entre o SF e 
o Executivo, devido a motivações político-partidárias, uma vez que o per-
centual de cooperação foi baixo. A indicação de existência de oposição po-
lítico-partidária entre SF e Executivo é reforçada quando se verifica que, 
no SF, nos dois temas, não houve aprovação de pedido para tramitação de 
proposição em regime de urgência. Ou seja, não houve consenso entre os 
líderes para a solicitação de urgência.

Os resultados encontrados são muito relevantes para a confirmação de 
que o Legislativo tem participação na PEB, ainda que essa atuação não seja 
comissiva. O aspecto distinto, no caso do governo Lula, foi a interferência 
das disputas político-partidárias na política externa, fato observado no SF, 
casa legislativa em que a oposição tinha um número de parlamentares ca-
paz de interferir no processo legislativo. Ao se comparar com os percentuais 
encontrados na CD, a ocorrência de percentuais relativamente baixos de co-
operação com o SF nos dois temas – economia e Mercosul –, demonstra um 
forte indicativo de que a oposição não se devia à matéria específica do ato 
internacional, mas continha uma motivação acentuadamente partidária.

9 Considerações finais

Os dados obtidos na análise do processo legislativo das proposições 
que referendaram atos internacionais relativos ao Mercosul permitem 
refutar a ideia predominante no senso comum de que o papel do Poder 
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Legislativo, na PEB, seria o de mero chancelador das iniciativas do Execu-
tivo. Ao contrário, o estudo realizado indicou que a atuação do Legislativo 
se dá dentro dos parâmetros do princípio de separação dos poderes, esta-
belecido no art. 2º da Constituição brasileira, o qual determina serem os 
poderes da União independentes e harmônicos entre si. Observou-se que 
o Legislativo atuou dentro dos limites constitucionais decorrentes desse 
princípio fundamental no processo de referendo de um ato internacional, 
ora cooperando com o Executivo, ora, em temas específicos, defendendo 
posição contrária à adotada por esse poder.

Na identificação das causas determinantes da ideia predominante 
no senso comum sobre o papel do Legislativo na política externa brasilei-
ra, constatou-se que, em face do baixo nível de rejeição dos atos interna-
cionais, a percepção externa da independência do Legislativo, em sua atu-
ação na PEB, ficou dificultada e propiciou um entendimento equivocado 
sobre o significado da baixa incidência de rejeição do ato internacional. 
Ao invés do entendimento de que a não rejeição destinava-se a preservar a 
imagem do Estado brasileiro perante o sistema internacional, ela foi con-
siderada como demonstração de submissão do Legislativo à vontade do 
Executivo. Isso, no entanto, fundamenta-se em uma premissa equivocada 
e no desconhecimento dos instrumentos de que dispõe o Legislativo para 
atuar no campo da política externa. 

A primeira falha deste entendimento reside na falsa crença de que 
o Executivo é um bloco unitário de vontades e que as suas decisões são 
de natureza eminentemente técnica e adotadas de forma soberana. Em 
verdade, as decisões do Executivo, em relação à PEB, resultam, no pla-
no externo, de negociações que são balizadas por restrições impostas 
pelo sistema internacional, que, em face de concorrência de interesses 
conflitantes, busca em princípio a solução que tenha o maior grau de 
complementaridade entre as metas dos diferentes Estados envolvidos, 
e, no plano interno, de complexos processos políticos nos quais atuam 
agentes internos – agências do Executivo – e agentes externos – grupos 
de pressão com interesses afetados pela política em formulação. Portan-
to, a política adotada pode decorrer de uma decisão soberana do Estado 
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brasileiro – sendo seu conteúdo compatível com os interesses presentes 
no sistema internacional e consensual com relação ao interesses dos 
grupos internos atingidos pela política –, ou ser resultante de imposi-
ções do sistema internacional que o Estado brasileiro foi constrangido 
a aceitar – não há compatibilidade ou há apenas compatibilidade parcial 
dos interesses internacionais com os interesses do Estado brasileiro –; 
nesse último caso, o seu conteúdo é prejudicial, total ou parcialmente, 
aos interesses de grupos de pressão, o que implica falta ou redução do 
consenso em relação à matéria. 

O outro equívoco presente no entendimento predominante sobre a 
atuação do Legislativo na PEB decorre do desconhecimento dos instru-
mentos de que dispõe esse poder para materializar sua ação no campo da 
política externa. Em razão de ter-se autolimitado, o Legislativo brasileiro 
não apresenta emendas de mérito ao texto de um tratado. Ele o aprova, 
totalmente ou com cláusulas restritivas ou interpretativas, ou o rejeita. 
Assim, pelo fato de ser mínima a ocorrência de rejeição e por não apre-
sentar o Legislativo propostas de alteração do texto encaminhado para re-
ferendo, para os que defendem a sua submissão à vontade do Executivo, 
estaria corroborado o entendimento de que o Legislativo apenas chancela 
a decisão do Executivo.

Esse equívoco é corrigido quando, comparando-se os instrumentos 
de que dispõe o Congresso americano – em relação ao qual não há dúvidas 
na doutrina sobre sua influência na política externa americana – e os que 
dispõe o Congresso brasileiro, observa-se que há uma forma de atuação 
que está presente nos dois Congressos: o uso do tempo de tramitação do 
ato internacional como instrumento de manifestação da posição do Poder 
Legislativo em relação à matéria nele disciplinada. Em razão do uso desse 
instrumento, atos internacionais, de acordo com o seu conteúdo ou com 
a situação internacional ou interna do Estado brasileiro, têm diferentes 
tempos de tramitação, mesmo quando versam sobre temas similares, 
o que faz com que o Congresso tenha o controle sobre o momento em 
que os efeitos desses atos serão sentidos no plano interno. No caso 
brasileiro, em razão da autolimitação e por restrições de natureza 
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constitucional, esse é o principal meio de atuação do Legislativo. As-
sim, não é pela rejeição ou pela alteração do texto do ato internacional 
que pode ser medida a participação do Legislativo na PEB, mas pela 
avaliação do tempo de tramitação do ato internacional e das causas 
que determinaram o valor temporal observado.

A análise da tramitação das proposições que encaminhavam ou re-
ferendavam atos internacionais com conteúdo econômico ou sobre o 
Mercosul, realizada nos governos de Fernando Henrique Cardoso e no 
primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, demonstrou, de forma 
inequívoca, que o Congresso Nacional tem atuação efetiva na política 
externa brasileira, valendo-se do tempo de duração do processo legisla-
tivo de referendo.

Pelo uso do tempo de tramitação, observaram-se três posturas distin-
tas do Congresso Nacional.

A primeira foi de cooperação com o Executivo. Nessa situação, o Con-
gresso Nacional atuou de forma harmônica com Executivo, seja para ace-
lerar a tramitação do processo de referendo – quando houve compatibili-
dade entre o conteúdo do ato internacional e os interesses nacionais e esse 
conteúdo era consensual, no plano interno –, seja para retardar o processo 
de referendo de um ato internacional que o Estado brasileiro foi constran-
gido a assinar pelo sistema internacional, mas em relação ao qual não havia 
compatibilidade nem consenso, ou no qual o Executivo perdeu o interesse, 
devido a alterações no plano externo ou interno que ampliaram as externa-
lidades negativas decorrentes da aplicação das medidas pactuadas.

A segunda postura foi de oposição ao Executivo. Ao entender-se que, 
no processo decisório, o Executivo não se constitui em um bloco unitá-
rio de vontades e há, em seu interior, a atuação de diferentes grupos de 
pressão, associados a agências do Executivo que defendem, muitas vezes, 
interesses concorrentes ou antagônicos, fica mais fácil compreender que, 
ultrapassada a fase de deliberação executiva do processo de tomada de 
decisões, os grupos de pressão que não tiveram seus interesses atendidos 
deslocam sua ação para a fase legislativa, desenvolvendo esforços no inte-
rior do Congresso Nacional para evitar o referendo do ato internacional 
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que não atende a suas demandas. Sua forma de atuação poderá ser por 
meio da sua capacidade de repassar para os parlamentares informações 
que ponham em dúvida a correção da decisão adotada pelo Executivo ou 
valendo-se de influência, ainda que indireta, que tenham sobre a conexão 
eleitoral do parlamentar. Nessa segunda forma de atuação, haverá um in-
centivo, por parte dos grupos de pressão, para que o parlamentar adote 
postura de enfrentamento em relação ao Executivo, desde que lhe sejam 
garantidos recursos que compensem as eventuais perdas, em termos de 
patronagem. Quando atuar em oposição ao Executivo, o Congresso Na-
cional irá retardar o processo de referendo do ato internacional que teve 
um tempo de tramitação baixo no Executivo.

A terceira situação consistiu em uma combinação das duas ante-
riores e foi a que melhor caracterizou a atuação independente do Poder 
Legislativo no âmbito da PEB. Nela há tanto uma atuação de cooperação 
com o Executivo – durante o processo legislativo em uma das Casas do 
Congresso Nacional –, como de oposição – na continuação do processo 
legislativo, na outra Casa. A incidência dessa situação foi observada em 
três casos:

a) no primeiro, a mudança de postura no Congresso Nacional foi 
decorrente de alterações, no plano internacional ou no interno, 
no decorrer do processo legislativo, que tornaram desfavoráveis 
para grupos de pressão com capacidade de influência no 
Congresso Nacional os termos pactuados no ato internacional. 
Em consequência, o processo de referendo que, inicialmente, não 
sofreu oposição em uma Casa passou a ser retardado na outra, em 
razão dos efeitos dele decorrentes passarem a ser prejudiciais a 
interesses desses grupos;

b) no segundo caso, além de caracterizar a independência do 
Legislativo em relação ao Executivo, também demonstra a 
autonomia das casas legislativas. Nele, o processo de referendo 
é retardado ou é acelerado, no âmbito da Câmara dos Deputados, 
porque suas externalidades negativas afetam de forma direta 
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alguns grupos de pressão ou suas externalidades positivas 
interessam a outros específicos, os quais já atuaram no Executivo. 
Portanto, na Câmara dos Deputados, há uma cooperação entre o 
Legislativo e o Executivo, ou seja, o tempo de tramitação na CD 
será alto ou baixo se o tempo de tramitação no Executivo foi alto 
ou baixo, respectivamente. Porém, no Senado Federal, a postura 
é inversa à observada na CD, porque seus efeitos beneficiam 
ou prejudicam a economia de um estado e, em razão disso, os 
senadores representantes desse estado atuam no processo em 
defesa dos interesses estaduais, independentemente da vontade 
do Executivo e da posição adotada na Câmara dos Deputados;

c) no terceiro caso, observou-se, inicialmente, na Câmara dos 
Deputados, cooperação entre o Legislativo e o Executivo, porém 
no Senado Federal a postura foi de oposição. Essa oposição, no 
entanto, não foi motivada por defesa de interesses estaduais, não 
resultou da atuação de algum grupo de pressão específico, nem 
teve relação com o conteúdo do ato internacional, mas decorreu 
de motivação político-partidária, como forma de materialização 
de uma postura de enfrentamento entre o SF e o Executivo.

As três situações encontradas na análise do tempo de tramitação das 
proposições comprovam que o Legislativo tem uma atuação significativa 
e relevante no âmbito da política externa e que essa atuação se dá nos li-
mites constitucionais definidos pelo princípio de separação dos poderes, 
não havendo que se falar em subordinação de sua vontade à vontade do 
Executivo. Em consequência, a independência do Legislativo é observada 
quando, no exercício de suas competências constitucionais de represen-
tantes do povo ou das unidades da federação, deputados e senadores ace-
leram ou retardam a tramitação do processo legislativo de referendo em 
defesa dos interesses dos cidadãos ou dos estados; ou, por outro lado, em 
atuação harmônica com o Executivo, quando o Legislativo aumenta ou re-
duz o tempo do processo legislativo de referendo em face da necessidade 
de resistir a imposições do sistema internacional ou para fazer frente a 
alterações significativas no plano internacional ou interno, com reflexos 
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sobre os efeitos do ato internacional sobre o plano interno. Nas duas hipó-
teses, a decisão adotada terá um objetivo comum: a defesa dos interesses 
do Estado brasileiro.

Por fim, como contribuição para a discussão sobre o papel do Legisla-
tivo na PEB, entende-se que há uma margem para a ampliação da atuação 
do Congresso Nacional: a aprovação de emendas modificativas no proces-
so legislativo dos atos internacionais, condicionando o referendo do ato a 
uma renegociação pelo Executivo, com as demais partes, de dispositivos 
pactuados no texto original, nos termos definidos pelo Legislativo.

A decisão sobre avançar nessa linha de ação não enfrenta nenhum 
óbice de natureza jurídica, seus maiores obstáculos são de natureza polí-
tica. Para que ela se realize é preciso que o Legislativo se proponha a assu-
mir os custos de um eventual enfrentamento com o Executivo – fortaleci-
do pelo seu poder de agenda e pela sua capacidade de patronagem –, com 
a certeza de que dificuldades iniciais serão superadas pela valorização do 
Legislativo em razão do aumento da importância de sua influência sobre 
o escopo (conjunto de valores) e o domínio (universo de pessoas) da polí-
tica externa brasileira.



152

Legislativo e Democracia: Reflexões sobre a Câmara dos Deputados

Referências

BALDWIN, David A. Congress initiative in foreign policy. The Journal of 
Politics, v. 28, n. 4, p. 754-773, 1966.

BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 10. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 
2000. 614 p.

BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Mensagem presidencial ao Con-
gresso: 1995. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/publi_04/COLE-
CAO/ 95MENS3E.HTM>. Acessado em: 10 set. 2010.

________. Mensagem presidencial ao Congresso: 1996. Disponível em <http://
www.planalto.gov.br/publi_04/COLECAO/ 96MENS4B.HTM>. Acessado 
em: 10 set. 2010.

________. Mensagem presidencial ao Congresso: 1997. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/publi_04/COLECAO/ 97MENS5B.HTM>. Acessado 
em: 10 set. 2010. 

________. Mensagem presidencial ao Congresso: 1998. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/publi_04/COLECAO/ 98MENS9.HTM>. cessado em: 
10 set. 2010. 

________. Mensagem presidencial ao Congresso: 1999. Disponível em <http://
www.planalto.gov.br/publi_04/COLECAO/ 99MENS9.HTM>. cessado em: 
10 set. 2010. 

________. Mensagem presidencial ao Congresso: 2000. Disponível em <http://
www.planalto.gov.br/publi_04/COLECAO/ 00MENS9.HTM>.cessado em: 
10 set. 2010. 

________. Mensagem presidencial ao Congresso: 2001. Disponível em <http://
www.planalto.gov.br/publi_04/colecao/ capn09.pdf>. Acessado em: 10 
set. 2010.

________. Mensagem presidencial ao Congresso: 2002. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/publi_04/mens2002.htm>. Acessado em: 10 set. 010.



153

Parte I – Relações entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo

________. Mensagem presidencial ao Congresso: 2003. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/publi_04/COLECAO/ mens03_10.pdf>. Acessado 
em: 10 set. 2010.

________. Mensagem presidencial ao Congresso: 2004. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/publi_04/2004_07.pdf>. Acessado em: 10 set. 2010.

________. Mensagem presidencial ao Congresso: 2005. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/publi_04/mens2005.htm>. Acessado em: 10 set. 
2010.

________. Mensagem presidencial ao Congresso: 2006. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/mensagem/ LivroMensagem.pdf>. Acessado em: 10 
set. 2010.

CACHAPUZ DE MEDEIROS, Antonio Paulo. O poder de celebrar tratados. 
Porto Alegre: S. A. Fabris Ed., 1995, 624 p.

CROWE, Brian L. Foreign policy-making: reflections of a practitioner. 
Government and Opposition, v. 28, n. 2, p. 174-189, Spring 1993.

FIGUEIREDO, Argelina Cheibub; LIMONGI, Fernando. Executivo e Legisla-
tivo na nova ordem constitucional. 2. ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2001. 231 p. 

________; ________; VALENTE, Ana Luzia. Governabilidade e concentração 
de poder institucional: o governo FHC. Tempo Social: Rev. Sociol. USP, São 
Paulo, v. 11, n. 2, p. 49-62, out. 1999 [editado em fev. 2000]. Disponível em: 
<http://www.fflch.usp.br/sociologia/temposocial/site/images/stories/
edicoes/v112/governabilidade.pdf>. Acessado em: 4 jun. 2010.

GOZETTO, Andrea C. O. Lobbying no Congresso Nacional: estratégias de 
atuação dos grupos de interesse empresariais e de trabalhadores no Legis-
lativo brasileiro. Revista Espaço Acadêmico, n. 95, abr. 2009. Disponível em: 
<http:// www.espacoacademico.com.br/095/95gozetto.htm>. Acessado 
em: 6 abr. 2010.

HANRIEDER, Wolfram F. Compatibility and consensus: a proposal for a 
conceptual linkage of external and internal dimension of foreign policy. 
In: _______ (org.). Comparative foreign policy: theoretical essays. New York: 
D. McKay, 1971. 402 p.



154

Legislativo e Democracia: Reflexões sobre a Câmara dos Deputados

LIMA, Maria Regina Soares de. O Legislativo e a política externa. In: RE-
BELO, Aldo; FERNANDES, Luis; CARDIM, Carlos Henrique (org.). Semi-
nário Política Externa do Brasil para o Século XXI. 2. ed. Brasília: Câmara 
dos Deputados, Coord. Publicações, 2004, p. 41-51.

________. Decisões e indecisões: um balanço da política externa no primeiro 
governo do presidente Lula. Observatório Político Sul-Americano. Dispo-
nível em: <http://observatorio.iesp.uerj.br/images/pdf/artigos/78_arti-
gos_Decisoes-e-indecisoes.pdf >. Acessado em: 2 ago. 2012.

________. A politização da política externa e os interesses nacionais. Observa-
tório Político Sul-Americano. Disponível em: < http://observatorio.iesp.
uerj.br/images/pdf/artigos/122_artigos_2009_06_11_Lima_Venezuela_
CB.pdf >. Acessado em: 2 ago. 2012.

________; SANTOS, Fabiano. O Congresso e a política de comércio exte-
rior. Lua Nova: Rev. Cultura e Política, n. 52, p. 121-147, 2001.

________; ________. A encruzilhada da oposição no debate da política 
externa. Observatório Político Sul-Americano. Disponível em: < http://
observatorio.iesp.uerj.br/images/pdf/artigos/127_artigos_2010_04_05_
Lima_Santos_PEB.pdf >. Acessado em: 2 ago. 2012.

MILNER, Helen V. Interests, institutions and information: domestic 
politics and international relations. New Jersey: Princeton Univ. Press, 
1997. 309 p.

RAGIN, Charles C.; BERG-SCHLOSSER, Dirk; DE MEUR, Gisèle. Politi-
cal methodology: qualitative methods. In: GOODIN, Robert E.; KLINGE-
MANN, Hans-Dieter. A new handbook of political science. Oxford: Oxford 
Univ. Press, 1998. p. 749-769.

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Ma-
lheiros Ed., 2005. 924 p.

VIGEVANI, Tullo; RAMANZINI JUNIOR, Haroldo. Mudanças da inserção 
brasileira na América Latina. Lua Nova: Rev. Cultura e Política, São Pau-
lo, n. 78, p. 37-75, 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ln/n78/
a06n78.pdf>. Acessado em: 30 ago. 2010.



Parte II
Comunicação Legislativa 

e Democracia



157

Parte II – Comunicação Legislativa e Democracia

Sentidos, fazeres e silêncio no 
programa Fale com o Deputado da 

Câmara dos Deputados
Erika Maria Bastos de Assis55

Resumo

Estudo sobre o programa Fale com o Deputado, da Câmara dos 
Deputados, a fim de se captarem representações, crenças e valores so-
bre a política. Esse trabalho assume a perspectiva de uma antropologia 
da política e desnaturaliza conceitos como democracia, participação 
e representação política, de forma a captar as concepções dos sujeitos 
envolvidos no diálogo proposto pela Câmara dos Deputados por inter-
médio desse canal de correio eletrônico. Assim, o artigo não estuda o 
programa Fale com o Deputado, mas essas diversas concepções por meio 
desse programa. As mensagens enviadas ao programa, juntamente com 
os documentos a seu respeito produzidos pela casa legislativa, bem 
como notícias e entrevistas com parlamentares e assessores sobre ele, 
são suportes de expressão de significados associados ao mundo da polí-
tica, muitas vezes concebidos como excludentes. Dessa forma, eles são 
veículos de expressão e de ação, que expõem combinações, normalmen-
te contrapostas, por uma espécie de ficção construída em torno da no-
ção de modernidade: indivíduo e pessoa, direitos e favores, particular 
e universal. Os documentos abordados revelam conciliações e embates 
discursivos que acenam para distintas maneiras de os atores fazerem a 
política, as quais acabam por revelar entendimentos sobre como se dá a 

55 Doutora pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 
mestra em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro e graduada em Letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Contato: erika.
mba@gmail.com.
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gestão interna à Casa desse programa e questionamentos a respeito dos 
limites e possibilidades da internet no fazer político.

Palavras-chave: antropologia; política; internet; Câmara dos Deputados.

1 Introdução

A partir dos anos 1980 e, especialmente, dos 1990, consoante o retorno 
da democracia em alguns países da América Latina, começaram a se evi-
denciar experiências para estimular a participação de atores societários em 
instâncias do Estado ou, em diálogo com elas, na configuração de políti-
cas públicas. No Brasil, isso se intensifica após a aprovação da Constituição 
de 1988. Desde o final do período autoritário, experiências que procuram 
promover a participação política têm sido ampliadas, como demonstram 
as propostas de Orçamento Participativo. Nesse mesmo contexto, observa-
se a proliferação de práticas que tomam a internet como um instrumento 
privilegiado para a melhor consecução do fazer democrático, capaz de pro-
piciar participação, controle social e informação técnica.

O sítio da Câmara dos Deputados na internet, de acordo com essa 
perspectiva, é expresso pelas justificativas institucionais como um veículo 
a propiciar práticas assentadas em valores sobre o fazer democrático: a 
participação, a prestação de contas e a oferta de informações, todas asso-
ciadas à atuação legislativa. Em pertinência com esses valores, e em oposi-
ção à percepção de uma imagem desgastada pela mídia comercial, o portal 
dessa Casa, no meio eletrônico, é visto como um veículo para a construção 
de uma imagem positiva da instituição, associada à eficiência, à técnica, à 
impessoalidade, aos direitos e à universalidade da coisa pública.

Neste texto, aborda-se um programa de correio eletrônico ofertado 
no sítio da Câmara: o Fale com o Deputado. Não se desconsidera que esse 
programa veicula-se no âmbito do Parlamento, entretanto evitou-se to-
mar conceitos como participação, cidadania, representação e democracia 
como pré-dados. Ao contrário, essas noções e outras que fogem do campo 
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de significação do paradigma moderno56 foram sendo construídas a partir 
de perspectivas, crenças e valores presentes no próprio portal da Câmara, 
em documentos e notícias a ele relacionados, nos conteúdos de mensa-
gens enviadas pela população e em entrevistas realizadas com parlamen-
tares e seus assessores sobre o programa em estudo.

Assim, antes de pressupor aspectos negativos de determinadas ações 
por sua pré-conceituação como clientelistas57, procura-se observar como 
discursos e práticas distintos, normalmente tensionados pelas oposições 
indivíduo/pessoa, público/privado, direitos/favores, contrastam-se e ar-
ticulam-se58, não só nas perspectivas dos diferentes atores envolvidos no 
diálogo por e-mail proposto pela Câmara, mas também nas disputas e 
conciliações internas à Casa, em seu fazer político e administrativo. São 
esses embates e negociações que revelam os limites e as possibilidades de 
efetividade das propostas feitas pelo programa em análise.

Sob essa perspectiva, no lugar de se buscar uma avaliação do portal e, 
mais especificamente, do Fale com o Deputado pelas ferramentas ofertadas 

56 A caracterização da modernidade a partir de um ponto de vista da passagem de várias 
formações sociais para tal tipo de configuração socioeconômica e cultural já foi rea-
lizada por diversos cientistas sociais e foi tema de constituição da própria disciplina 
sociológica (DOMINGUES, 2004). Dentre os elementos comumente associados à cons-
tituição institucional e ao imaginário modernos, podem ser destacados, respectivamente: 
os padrões regulares – formais e informais – de comportamento e interação entre indi-
víduos e comunidades, os quais se verificam por intermédio de aparatos institucionais 
como o Estado nacional-legal, a cidadania, o capitalismo e a família nuclear; e o conjunto 
de valores e crenças que se associa a esses elementos institucionais e que se pode resumir, 
entre outros, pelas ideias de liberdade, igualdade, racionalidade, dominação e exploração 
da natureza, cultura e civilização (DOMINGUES, 2004).

57 Para uma revisão do conceito de clientelismo e seu reposicionamento como objeto cen-
tral de estudos nas ciências sociais, em especial de uma antropologia da política, ver 
Bezerra (1998) e Kuschnir (1998).

58 Sobre essa articulação, ver Teixeira (2004), Chaves (2004) e Cardoso de Oliveira (2006). 
Teixeira, por exemplo, discute a categoria decoro parlamentar a partir da abordagem de 
processos de cassação realizados na Câmara dos Deputados entre 1949 e 1994 e de de-
núncias de falta de decoro em relatório da Corregedoria da Câmara. Essa autora revela 
uma situação rara nas concepções oficiais e/ou idealizadas sobre a dicotomia público/
privado: as ideias de honra e decoro, associadas a atributos pessoais, são tomadas como 
legítimas na esfera pública.
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para a consecução de um projeto democrático59, procura-se estudar no por-
tal e nesse programa (GEERTZ, 1989), para, assim, apreenderem-se as signi-
ficações e ações, por ele veiculadas, sobre a sociabilidade política interna, 
externa e em relação à Câmara e aos parlamentares. Ao se fazer isso, toda-
via, os limites das ferramentas ofertadas pela internet, na medida em que 
associados a essas distintas significações práticas, acabam por se revelar.

Isso acontece porque, ao serem considerados mecanismos de sub-
jetividade nos processos políticos (VEYNE, 1987), que extrapolam pos-
turas construídas em torno de uma visão idealizada da modernidade60, 
torna-se possível a compreensão de questões e problemáticas advindas 
do encontro de um programa fundamentado por aspirações de ideais 
sobre impessoalidade, democracia e separação de público e privado – o 
Fale com o Deputado – com práticas relacionadas a um “fazer a política” 
dentro e fora da Casa, motivadas por formas de agência referenciadas 
em outros critérios.

Nesse sentido, para além de uma compreensão dessas experiências 
em uma perspectiva apenas institucional ou operacional, considerando-
se um “dever-ser” democrático e as benesses e limitações das ferramentas 
da internet, é preciso atentar-se para o fato de que elas não se dão em 
um vazio sociológico, mas inscritas em determinada configuração de po-
der (BEZERRA, 2004, p. 146-147). Se motivadas por discursos autorizados 
(BOURDIEU, 2008) e por modelos considerados legítimos para instituir 
determinados ou novos padrões de relações políticas, ao se realizarem, 

59 O campo de estudos relacionado ao impacto da internet sobre o universo da política tem 
sido delineado por teóricos e pesquisadores portadores de uma visão considerada pessi-
mista ou otimista quanto à rede mundial de computadores, tendo-se, como parâmetro, 
a oferta de recursos que permitam maior efetividade ao fazer democrático. Sobre essa 
perspectiva de abordagem, ver Boulianne (2009).

60 A partir da primeira metade dos anos 1990, questões ligadas ao status da modernidade 
no Brasil e à existência de uma modernidade brasileira – e, por extensão, à construção 
e naturalização do modelo moderno de indivíduo, relacionado às noções de liberdade, 
igualdade, autonomia, autodeterminação e singularidade, e sua convivência com outro 
modo de construção da pessoa, associado a critérios relacionais, composições hierár-
quicas e aparatos segregativos – vêm sendo tratadas de forma renovada por abordagens 
que, dentre outros recursos, utilizam-se de um diálogo crítico com teóricos represen-
tantes das principais perspectivas do pensamento social brasileiro sobre o tema. 
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deparam-se com outras formas estabelecidas de percepção e prática da 
sociabilidade política. Esse encontro não apenas gera novo dinamismo 
nas relações de poder (BEZERRA, 2004), mas também evidencia as dis-
putas por legitimidade dessas diferentes formas de pensar e fazer a polí-
tica, tanto internamente à Câmara quanto por parte daqueles que enviam 
mensagens eletrônicas pelo programa ofertado.

2 Algumas considerações teórico-metodológicas

Como suporte à intenção de se realizar uma abordagem, por meio do 
portal e do Fale com o Deputado, que capte os sentidos da política para aque-
les que se expõem em texto, salienta-se uma perspectiva teórico-metodo-
lógica fundada em um posicionamento hermenêutico da disciplina antro-
pológica (GEERTZ, 1989). Somam-se a esse posicionamento implicações 
relacionadas à busca pela apreensão etnográfica dos sentidos expressos 
em documentos (CASTRO e CUNHA, 2005; FREHSE, 2005), atos discursi-
vos tomados como fatos (PEIRANO, 2001), e consideram os limites inter-
pretativos de um observador que, além de familiar ao universo estudado 
(VELHO, 1999), participa de sua estrutura hierárquico-funcional, uma vez 
que atua como servidora da Câmara dos Deputados.

Assim, no contato com o material empírico desta pesquisa, houve uma 
preocupação não apenas com o ato de informar as teorias nativas depreen-
didas das fontes e as teorias propriamente disciplinares (PEIRANO, 2001), 
mas também: a) com o processo de seleção dos documentos institucionais 
dispersos e sua transformação em fonte, que tem como critério o “serem 
bons para pensar” de Geertz (1989) e busca atenuar a parcialidade do olhar 
familiar da autora; b) com a constituição do portal da Câmara também 
em fonte de pesquisa; c) com a organização e categorização dos e-mails; e 
d) com a percepção de que o pouco uso pelos parlamentares do Fale com o 
Deputado, ou seja, o silêncio com relação ao programa, deveria se constituir 
também em fonte.
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Com relação aos documentos, foram utilizados textos administrati-
vos, relacionados à constituição e gestão do sítio da Câmara na internet, 
bem como pronunciamentos parlamentares e notícias sobre o portal e, por 
conseguinte, acerca do programa Fale com o Deputado. Essas fontes docu-
mentais foram selecionadas a partir de pesquisa realizada junto ao Centro 
de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados, que buscou 
identificar o material administrativo, jornalístico e relativo ao discurso 
político sobre o sítio da Casa em um dado recorte temporal. Assim, foram 
elencados textos produzidos a partir do ano de 2003 até 2008.61

No que se refere ao portal, no lugar de simplesmente descrevê-lo, 
buscou-se tomá-lo como um espaço de expressão cultural – especialmen-
te, das representações sociais construídas na instituição parlamentar 
acerca de temas como participação, representação política, transparên-
cia e controle social – e, ao mesmo tempo, concebê-lo como um produto, 
um artefato cultural, resultante dos contextos, das posições nos campos 
político e burocrático e das relações entre agentes (BOURDIEU, 2007). 
Assim, foi possível a realização de uma etnografia do virtual (HINE, 
2000)62, que compõe recursos de abordagem linguística e antropológica 
(PEIRANO, 2001) e tem por referência pressupostos do estudo das so-
ciedades complexas (VELHO, 1999), como as noções de heterogeneidade 

61 O ano de 2003 foi selecionado por ter precedido a inauguração do portal da Câmara dos 
Deputados, em 2005, com identidade visual e política de gerência de conteúdos mais 
próximas das que se encontravam em vigência entre 2008 e 2009 (SOUZA, 2007), mo-
mento da elaboração da tese da qual se depreende este artigo. Em 21 de abril de 2010, foi 
realizada uma transformação do sítio da Casa que, apesar de não ter incidido sobre os 
conteúdos, alterou sua identidade visual (ver, no Anexo E, a nova home do portal). As des-
crições e interpretações feitas sobre o portal em seu formato original foram mantidas, já 
que os documentos e os e-mails do Fale com o Deputado selecionados para análise foram, 
respectivamente, produzidos e enviados antes da alteração.

62 Hine (2000) propõe um conjunto de princípios para uma abordagem etnográfica do 
“mundo virtual”: o deslocamento da ideia de campo para a de campo de relações; a in-
vestigação da constituição de fronteiras e de conexões – especialmente entre o real e o 
virtual –, buscando-se recursos da análise discursiva e pragmática; a vivência da intera-
ção social mediada, que se apoia na pressuposição da dimensão pragmática das práticas 
da linguagem em ambientes virtuais; e o caráter parcial da etnografia dos universos 
virtuais em oposição à pretensão dos postulados da etnografia tradicional, segundo os 
quais a descrição de informantes, lugares e culturas, delimitados geográfica e cultural-
mente, deva se dar buscando-se a apreensão de totalidades.
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cultural, múltiplos planos de cultura (VELHO, 1999) e rede de significa-
dos (GEERTZ, 1989).

Quanto aos e-mails, embora tenham sido consideradas informações 
pré-dadas sobre os remetentes – como escolaridade, faixa etária e esta-
do de origem –, procurou-se ordená-los a partir dos temas tratados, da 
identidade social de remetentes e destinatários construída pelos primei-
ros, da presença ou não de mediadores – os próprios parlamentares ou 
terceiros – e da apreensão dos argumentos usados para a consecução 
das demandas expostas nas próprias mensagens. Foram analisadas 391 
mensagens eletrônicas, proporcionalmente divididas entre 144 enviadas 
para deputados individualmente e 247 remetidas para parlamentares 
ordenados por grupos.63

Desse total, foi feita uma distribuição a partir dos temas das men-
sagens. Foram classificados como “pedidos” os e-mails cujos conteúdos 
relacionam-se a demandas de interesse direto dos remetentes ou de 
pessoas com quem possuem contatos mais íntimos, como familiares e 
amigos. Na classificação “elogios, críticas, sugestões e denúncias”, fo-
ram inseridas mensagens em que os remetentes expressam admiração 
ou desacordo quanto ao Parlamento e aos deputados, apresentam su-
gestões não relacionadas diretamente a proposições e, ainda, expõem 
situações condenáveis que não estão em domínio público. Na classifi-
cação “proposições e interesses genéricos”, foram inseridas mensagens 
sobre proposições – ou sugestões de proposições – e sobre temas que não 
se relacionam a interesses pessoais dos remetentes, mas a questões de 
domínio público. A Tabela 1 expõe essa distribuição:

63 O programa Fale com o Deputado é acessado pelo portal da Câmara por meio de um for-
mulário que, à época da realização desta pesquisa, permitia o envio de mensagens para 
deputados individualmente, para todos os deputados de uma única vez ou, ainda, para 
parlamentares reunidos em grupos por identidade de estado, gênero e/ou partido políti-
co. Atualmente, com a alteração do portal, cada e-mail pode ser enviado, exclusivamente, 
para um único deputado.
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Tabela 1 – Distribuição das correspondências quanto ao tema (mensagens 
individuais e em grupo)

Tema Fale com o Deputado – 
mensagens individuais % Fale com o Deputado – 

mensagens em grupo %

Pedidos 36 25,0% 16 6,5%

Elogios, críticas, 
sugestões e 
denúncias

15 10,4% 30 12,1%

Proposições 
e interesses 
genéricos

93 64,6% 201 81,4%

Total 144 100,0% 247 100,0%

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela Coordenação de Disseminação de Informação do Cen-
tro de Informática da Câmara dos Deputados.

Com relação ao baixo índice de leitura e resposta às mensagens re-
cebidas, como demonstra a Tabela 264, para além da percepção da simples 
desconsideração do Fale com o Deputado por parte dos parlamentares e de 
seus gabinetes, optou-se por apreender esse silêncio como um fato indi-
cativo, pleno de significações, a respeito de visões e práticas que também 
norteiam a agência política na Casa.

Tabela 2 – Mensagens lidas e respondidas

Lidas Deputados % Respondidas Deputados %

� mensagem 312 52,7% � mensagem 423 71,5%

De � até ��% 271 45,8% De � até ��% 164 27,7%

De ��% até ��% 3 �,5% De ��% até ��% 2 �,3%

De ��% até ��% 1 �,2% De ��% até ��% 1 �,2%

Acima de ��% 5 �,8% Acima de ��% 2 �,3%

Total 592 100,0% Total 592 100,0%
Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela Coordenação de Disseminação de Informação do Cen-
tro de Informática da Câmara dos Deputados.

64 Foram computados os dados pertinentes ao período compreendido entre agosto de 2008 e 
março de 2009. A fim de se evitar a descontinuidade das informações selecionadas, em vir-
tude de possíveis afastamentos temporários ou perenes e de consequentes substituições 
dos deputados titulares por seus suplentes, foram considerados todos os parlamentares 
que estiveram em exercício de mandato na 53ª Legislatura, um total de 592 nomes.
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Essa escolha, feita no decorrer do contato com as fontes de pesqui-
sa, determinou a realização de entrevistas com alguns parlamentares e 
seus assessores. Foram selecionados dez deputados, buscando-se conci-
liar a presença dos cinco que, no período em estudo, mais responderam 
às mensagens e de cinco que desconsideraram o Fale com o Deputado. No 
caso destes últimos, a escolha dos parlamentares privilegiou gabinetes 
com os quais a autora possuía algum acesso por meio de contatos pesso-
ais na Câmara, considerada a dificuldade em se conseguir entrevistas so-
mente pela menção dos interesses e da relevância desta pesquisa. Além dos 
deputados, foram entrevistados chefes de gabinete e outros assessores que 
compõem os gabinetes, enfronhados na rotina dos parlamentares em Bra-
sília e nos estados de origem.65

A fim de se identificarem as fontes e as vozes discursivas, foram uti-
lizados alguns critérios. Nas notícias e nos documentos de caráter públi-
co, foram mantidos os nomes reais dos autores. Nas demais fontes ana-
lisadas, utilizaram-se nomes fictícios, a fim de se manter a privacidade 
dos autores. As referências dos documentos institucionais e notícias es-
tão dispostas na lista bibliográfica. Quanto às mensagens enviadas pela 
população, há, em cada uma das citadas, um número de referência que 
remete a seu posicionamento no banco de dados elaborado para esta pes-
quisa e algumas informações fornecidas pelo próprio sistema do Fale com 
o Deputado, como faixa etária, nível de escolaridade e presença ou não de 
identidade de estado entre remetentes e destinatários. Com relação à voz 
do discurso, privilegiou-se a terceira pessoa, salientando-se, contudo, a 
primeira pessoa quando minha posição de intérprete familiar (VELHO, 
1999) ao campo estudado evidenciou considerações sobre a própria inter-
pretação realizada.

65 Como também observado por Bezerra (1998), quando da realização de pesquisa com 
deputados federais no Congresso Nacional, as redes pessoais configuraram-se como a 
forma mais eficaz de acesso aos informantes, evidenciando-se o fato de que, não apenas 
favores, serviços e bens transitam pelas redes pessoais, mas também as próprias pessoas 
(BOISSEVAIN, 1966 apud BEZERRA, 1998). No caso desse estudo, o fato de a autora ser ser-
vidora da Casa e já ter lecionado em cursos oferecidos pela Câmara, favoreceu ainda mais 
o acesso e a espontaneidade dos informantes; especialmente, dos assessores que foram 
seus alunos, o que determinou que suas entrevistas fossem bem mais reveladoras.
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3 Visões em texto

Como exposto acima, a abordagem do programa Fale com o Deputado 
permite descortinar variadas formas de percepção, daqueles envolvidos 
no diálogo proposto, sobre temas relacionados à política, como participa-
ção, representação, voto, eleitor. Permite também a apreensão das manei-
ras pelas quais essas formas acabam por se associar às disputas internas 
da Câmara, às crenças de servidores e parlamentares sobre a própria ins-
tituição e, por conseguinte, ao esclarecimento do aparente contrassenso 
de se ter um mecanismo de comunicação por correio eletrônico oferecido 
pela Casa que, mesmo pouco considerado por seus destinatários internos, 
os deputados, continua disponível para que a população o acesse.

As correlações entre as formas de entendimento sobre participação 
e representação política – e temas a elas relacionados – e as disputas de 
poder internas à Casa estabelecem-se à medida que são abordadas as di-
ferentes fontes selecionadas para estudo: o portal, as mensagens enviadas 
pela população via Fale com o Deputado, os documentos sobre o portal e as 
entrevistas com parlamentares e seus assessores sobre esse programa. 
No caso das duas primeiras fontes, há, de um lado, a Câmara e, de ou-
tro, a população, ambas na vigência da prática comunicativa; nas outras, 
observa-se um exercício de metacomunicação, ou seja, fala-se sobre o 
próprio ato comunicativo em questão, o portal e, mais especificamente, 
o Fale com o Deputado.

Do mesmo jeito que essas distintas fontes interpretadas revelam a 
não exclusão de argumentos e práticas normalmente tensionados pelas 
dualidades indivíduo/pessoa e público/privado e expõem múltiplas for-
mas de percepção e combinação desses elementos, as propostas de parti-
cipação e controle social presentes no portal da Câmara mostram-se em 
diálogo com padrões, historicamente erigidos, de sociabilidade e de rela-
cionamento entre políticos, população e órgãos governamentais.

Nesse sentido, as ideias sobre participação, representação, voto e elei-
ções expõem-se semântica e politicamente e revelam uma diversidade de sig-
nificados que norteiam ações liminares entre lógicas relacionadas a favores e 
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direitos; modelos tradicionais de mediação política e sugestão de uma parti-
cipação informada; autorização do ato representativo; e democracia direta. 
É justamente essa pluralidade de visões e ações sobre a dimensão política e 
assumir uma ou outra como mais ou menos legítima que influenciam sobre 
a capacidade de efetividade dessa proposta institucional. Essas perspectivas 
são expostas a seguir.

Na abordagem do portal da Câmara como um canal de diálogo, apre-
sentam-se sentidos variados a respeito dos interlocutores, representados 
e participantes, por meio dos quais se elabora uma noção de comunidade 
imaginada66 e virtual67, assentada em múltiplos sentidos: todos os brasileiros, 

66 Segundo Anderson (2006), a emergência de um capitalismo literário permitiu a cons-
trução da ideia de uma “comunidade imaginada”, já que a publicação de obras em lin-
guagem vernácula possibilitou que, em meio a uma grande variedade dialetal, um dis-
curso compartilhado para além dos grupos locais se estabelecesse. Os desdobramentos 
históricos desse evento levaram à constituição da ideia de nação, a qual emerge, então, 
como uma comunidade política imaginada no que se refere à noção de soberania e à 
percepção de pertencimento e de igualdade de seus membros, uma vez que estão locali-
zados no âmbito comunitário.

67 O conceito de virtualidade é aqui pertinente na medida em que se assume a possibilida-
de de entendimento do portal da Câmara dos Deputados como um canal de expressão 
simbólica (BOURDIEU, 2007). A suscetibilidade à virtualidade, expressa no uso da lin-
guagem, permite o acesso simbólico ao não necessariamente existente na dimensão do 
real, a partir de estruturas que são abstrações antes de se tornarem fatos empíricos. A 
existência de comunidades virtuais precede o estabelecimento das redes de computa-
dores – elas já se encontravam presentes, por exemplo, entre os ouvintes de rádio e os 
telespectadores –, entretanto o desenvolvimento tecnológico determinou a ampliação 
das formas de expressão do virtual (RIBEIRO, 1996).
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definidos pela diversidade e agentes da autorização68 para a realização da 
representação política, bem como pessoas a se assenhorear da Casa que 
“lhes pertence”; cada cidadão, individualizado e, ao mesmo tempo, uni-
versal no diálogo exposto como dado de forma direta com a Câmara; e pú-
blicos detentores de conhecimentos técnicos ou, aos menos, portadores 
de ferramentas básicas para a sua aquisição.

No cabeçalho do portal (Anexo A), por exemplo, há, à esquerda da tela, 
a logomarca da Casa, seguida, à direita, pela frase “A casa de todos os bra-
sileiros”. A ideia de espaço de inserção dessa comunidade (ANDERSON, 
2006) na instituição Câmara dos Deputados permite que se pense não só na 
noção de autorização (AVRITZER, 2007) do ato representativo e de institui-
ção soberana capaz de representar uma totalidade territorialmente demar-
cada, a unidade nacional, mas também na ideia de que, uma vez portadora 

68 Em Cícero, a noção de representação relaciona-se à identificação e à autorização. Isso 
significa que o procurador, antes de assumir essa posição, deve se identificar com o 
representado, de forma a estabelecer uma relação de afinidade.

 Hobbes negligencia essa dimensão e foca-se, de forma mais restrita, no sentido da auto-
rização: o ator, o representante, age por autorização do autor, o representado (PITKIN, 
1967); e a ideia de ação serve à designação de “(...) todos os atos pelos quais os autores 
têm responsabilidade, a qual pode ser tanto direta quanto transferida por um ato explí-
cito de autorização.” (AVRITZER, 2007, p. 446). Assim, Hobbes restringe a problemática 
da representação à autorização e funda uma linha de discussão na teoria democrática 
que passa a se preocupar com a vigência e com os limites da autorização, para que o 
ator desempenhe papéis determinados em nome dos representados. Partindo da ques-
tão hobbesiana, Avritzer (2007) levanta dois questionamentos pertinentes a uma teoria 
da participação da sociedade civil: considerada a dimensão democrática, evidenciam-
se tanto o ator institucional autorizado e limitado pela autorização recebida – o repre-
sentante – quanto o ator que age por conta própria. Se este age em nome de outros 
atores, há também representação, neste caso, por afinidade. Na abordagem do portal 
da Câmara na internet e dos documentos institucionais produzidos sobre ele e, mais 
especificamente, sobre os programas Fale com o Deputado, as noções de autorização e 
afinidade são “boas para pensar” (GEERTZ, 1989) a respeito da busca de conjugação 
da ação, a princípio, autônoma de atores legitimamente autorizados para a represen-
tação e a ação destes por uma afinidade posterior, que se deve dar em consonância 
com sugestões, pedidos, opiniões e críticas veiculados pela população que escreve por 
intermédio desse programa. No jogo entre essas posturas que se podem configurar 
contraditórias, justificativas e percepções da política diferenciadas motivam o diálo-
go, a manutenção desse programa e a sua desconsideração. No limite, como se verá à 
frente, os discursos põem-se em disputa enquanto discursos mais ou menos autoriza-
dos (BOURDIEU, 2008).
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da autoridade representativa, essa instituição pode chamar para si o objeto 
da própria representação, tornando-se a “casa” de todos os representados.

Como tal, vai além de ser apenas o locus da recepção da delegação – o 
“ator” –, passando a portar a capacidade de recepção dos “autores” da de-
legação e, ao mesmo tempo, configurando-se como o espaço em que estes, 
por serem os seus donos, têm o poder de organizar, determinar rotinas e 
atuar, produzindo-se, assim, a afinidade (AVRITZER, 2007). Nesse sen-
tido, pode-se pensar na ideia paradoxal de uma alienação participativa, 
em que a omissão e o distanciamento inerentes à lógica representativa 
(BOURDIEU, 1990, 2007)69 são, na dimensão virtual, combinados a um po-
tencial para a ação política por parte dos representados.

Além disso, é relevante salientar que o elo que se constrói entre o 
dono da casa e a própria casa é – além de norteado por critérios relacio-
nados à moradia e, por isso, ao conforto, ao descanso, à privacidade, às 
rotinas diárias de reprodução da vida – aquele orientado para a ideia de 
intimidade. Nesse sentido, sugerem-se relações mais pessoalizadas, que, 
embora evitadas no discurso oficial que se pauta por traços definidores 
da modernidade – como se verá na maioria dos documentos e notícias 
vinculados ao portal –, encontram-se impregnadas no campo semântico 
do significante “casa”.

Poder-se-ia argumentar que a ideia de “casa” incorpora-se a um uni-
verso semântico mais técnico e delimitado quando associada ao deter-
minante “legislativa”; ou seja, a expressão “casa legislativa” estaria mais 
próxima do discurso de um universo jurídico-político e distante da noção 

69 Segundo Bourdieu (1990), há “(...) uma espécie de antinomia inerente ao político que se 
deve ao fato de os indivíduos só poderem se constituir (ou ser constituídos) enquanto 
grupo, vale dizer, enquanto força capaz de se fazer entender, de falar e ser ouvida, na 
medida em que se despossuírem em proveito de um porta-voz (...) É preciso sempre 
correr o risco da alienação política para escapar à alienação política (...) É o trabalho de 
delegação que, sendo esquecido e ignorado, torna-se o princípio da alienação política 
(...) A idolatria política reside justamente no fato de que o valor que existe na per-
sonagem política, esse produto da cabeça do homem, aparece como uma misteriosa 
propriedade objetiva da pessoa, um encanto, um carisma; o ministerium aparece como 
mysterium (...) Essa é a própria definição de carisma, essa espécie de poder que parece 
ter origem em si mesmo.
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de moradia e do ideário de relações pessoalizadas que a ela se podem as-
sociar. Não se deve desconsiderar, todavia, que, na frase slogan do portal, 
o nome “casa” vem acompanhado da expressão determinante “de todos os 
brasileiros”. Nesse sentido, há uma aproximação do conteúdo semântico 
de “casa” enquanto moradia e, por conseguinte, das relações privadas e 
particularizadas que lhes são pertinentes.

Ainda com relação ao cabeçalho, é bastante expressiva a imagem que 
se posiciona entre a logomarca da Câmara e a frase slogan acima menciona-
da. Em dinâmica randômica, fotos de pessoas com idades, etnias, gêneros, 
classes econômicas e profissionais – há pessoas uniformizadas – e estilos 
– com vestimentas mais ou menos formais – diferentes aparecem a cada 
entrada de nova página. Tal variedade permite que se pense na maneira 
como se concebe a comunidade “todos os brasileiros”. Ela se compõe pela 
diversidade; diversidade que se mistura, uma vez que se apresentam, 
além das fotos individuais, aquelas em que se integram composições di-
versas de mulheres e homens, crianças e idosos, pessoas uniformizadas e 
trajadas de forma despojada, negros e brancos, entre outras.

Em consonância com tal perspectiva, pode-se inferir que as imagens 
representativas de todos os brasileiros na casa Câmara dos Deputados 
revelam uma comunidade (ANDERSON, 2006) em que a diversidade e a 
equidade despontam como valor. Além disso, a ideia de uma comunidade 
imaginada, abstrata, mas composta por pessoas expostas simbolicamente 
como próximas – pela história, idade, profissão – e chamadas a participar 
e a se sentir à vontade em sua casa revela como argumentos e atos contra-
postos pela dualidade indivíduo/pessoa (CHAVES, 1996, 2004; TEIXEIRA, 
1998) podem se (re)conciliar na prática.

No que tange à participação política, os sentidos mostram-se também 
variados. A expressão “participação popular” associa-se às significações in-
clusivas próximas da ideia do lema do portal A Casa de Todos os Brasileiros, 
mas, ao significante “participação”, são acrescidas outras delimitações de 
significado, sugeridas pela noção de voluntariado, pelos instrumentos for-
mais de participação política da democracia semidireta (anexos B e C) e, 
ainda, pelos quesitos que demandam dos agentes dessa participação algum 
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domínio técnico dos temas em questão.70 Somados esses sentidos, elabo-
ra-se uma ideia de participação polissêmica, positiva para a imagem que 
a Casa procura emitir, por meio do virtual, para o mundo real (RIBEIRO, 
1996), ao apontar para a ideia de ampla participação.

Essa multiplicidade de sentidos atribuída à participação acaba, tam-
bém, por permitir sua conciliação com a representação política. Os recursos 
para o acompanhamento dos trabalhos da casa legislativa71 – em especial, 
das proposições apresentadas com as discussões e votações que lhes são 
pertinentes, o que evidencia os parlamentares como atores da representa-
ção – são conciliados com a ideia de que os autores da representação – todos 
os brasileiros –, poderiam ser também atores (AVRITZER, 2007) na Casa 
representativa, aqueles convidados a participar de sua casa. Nesse sentido, 
elabora-se a noção de um modo de agir parlamentar em acordo com as ma-
nifestações da população por meio do portal.

A preocupação com a accountability mostra-se também recorrente no 
sítio da Casa. As ideias de transparência e de prestação de contas apre-
sentam-se como requisitos para a legitimação da agência política. Nesse 
sentido, chama a atenção o fato de que o link para a página “Transparência” 

70 Além do valor dado às notícias, localizadas na parte central da home do portal (Anexo 
A), observa-se a presença do link “Fique por Dentro”, disposto à direita da página. Nele, 
destaca-se o caráter informativo e formativo, uma vez que, há links para maior apro-
fundamento das notícias apresentadas. Na própria página do “Fique por Dentro”, há 
uma pequena explicação sobre seus objetivos: “O ‘Fique por Dentro’ busca informar e 
esclarecer temas em destaque no Congresso Nacional. Em formato reduzido e de fácil 
compreensão, traz os prós e contras dos assuntos tratados, informações atualizadas e 
análise de impacto social. O ‘Fique por Dentro’ é um produto elaborado em conjunto 
pela Consultoria Legislativa, pelo Centro de Documentação e Informação e pela Secre-
taria de Comunicação da Câmara dos Deputados. A Consultoria Legislativa elabora o 
estudo técnico e a apresentação para cada tema. O Centro de Documentação e Informa-
ção realiza levantamento bibliográfico e elenca projetos de lei e outras proposições em 
tramitação na Câmara dos Deputados, a legislação brasileira e estrangeira e outros links. 
A Secretaria de Comunicação responsabiliza-se pelas informações jornalísticas sobre 
cada tema tratado”.

71 Como, por exemplo, o programa Acompanhe seu Deputado, disposto na página “Transpa-
rência” (Anexo D), por meio do qual o cidadão relaciona seu endereço eletrônico a um 
deputado determinado e passa a receber informações sobre sua atuação parlamentar: a 
apresentação de proposições e o posicionamento em votações.
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(no menu esquerdo da home – Anexo A) esteja disposto antes mesmo das 
informações sobre os deputados e as proposições em andamento na Casa, 
bem como sobre o Plenário, as comissões e o conhecimento mais geral 
a respeito do processo legislativo. Parece que, ainda mais importante do 
que os próprios agentes e do que a atividade fim da Câmara, a exposição 
das ações da Casa ao controle público precisa se dar anteriormente, a fim 
de que as atividades legislativas propriamente ditas encontrem sua rele-
vância e probidade.

Além disso, o portal salienta-se não apenas como um instrumento 
suficiente de prestação de contas, mas também capaz de impedir falhas 
no processo da agência política institucional. Se forem considerados, to-
davia, elementos relativos ao controle social que não se poderiam expor 
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na internet72 e forem tomadas a apresentação de diversas ações relati-
vas à Casa, com seus números comprobatórios, e a ideia, expressa no 
próprio portal, de que falhas quanto à transparência seriam corrigidas 
pela maior inserção de dados73, é possível observar que o jogo entre real 

72 As considerações de Teixeira (2005) sobre os limites tênues entre usos legítimos e ile-
gítimos da função parlamentar são esclarecedoras: “Seria o não cumprimento de seus 
deveres fundamentais menos grave do que a obtenção de vantagem material indevida? 
Imaginemos as seguintes situações:

 a) um parlamentar na função de relator da Comissão Parlamentar Mista de Orçamento 
recebe a autorização dos demais parlamentares da comissão para, diante da exiguidade 
do tempo, processar e corrigir os destaques e emendas já acordados. Portador de tal 
atribuição, o parlamentar assim o faz e o Orçamento da União é votado no prazo. Tem-
pos depois surgem acusações de que o relator teria extrapolado a missão que lhe havia 
sido delegada, acrescentando emendas ao Orçamento já votado a pedido de aliados e 
correligionários;

 b) um parlamentar, por solicitação do prefeito de um município onde tradicionalmente 
obtém muitos votos, dirige-se ao ministério competente buscando agilizar a liberação 
dos recursos de uma emenda de sua autoria. Com tal objetivo, aciona suas redes polí-
ticas e logra, por tal procedimento, intervir na ordem dos processos a serem liberados, 
colocando o seu projeto como prioridade em relação aos demais;

 c) um parlamentar aceita, para viabilizar sua campanha eleitoral, recursos que não pode 
declarar ao Tribunal Eleitoral;

 d) um parlamentar aproveita a votação de um projeto de grande interesse para o Execu-
tivo para negociar a liberação de verbas para uma emenda orçamentária de sua autoria.

 Mesmo que possam existir boas intenções dos envolvidos nestas quatro situações, tudo 
indica que houve a quebra de um dos deveres centrais dos parlamentares segundo as 
normas vigentes: ‘zelar pelo aprimoramento da ordem constitucional e legal do país, 
particularmente das instituições democráticas e representativas (...)’ (Resolução nº 20 
de 1993). Mas como atuar nestes casos, quando as fronteiras entre o uso legítimo da 
função parlamentar e o uso ilegítimo parecem definir uma zona de permeabilidade 
ou, melhor dizendo, de nebulosidade? Afinal tais condutas guardam continuidade com 
concepções do exercício legítimo do mandato parlamentar, mais especificamente: (i) 
com a confecção final do Orçamento da União pelo Congresso Nacional (na qual a rela-
toria possui atribuições fundamentais na gestão deste processo); (ii) com a defesa dos 
interesses dos estados e municípios pelos quais o parlamentar foi eleito; e (iii) com a 
continuidade de um projeto político partidário através da manutenção do mandato par-
lamentar.” (TEIXEIRA, 2005, p. 5-6) 

73 Nesse sentido, vale comentar o episódio do uso indevido de passagens aéreas e de de-
mais auxílios pagos a deputados, ocorrido em 2009. Em notícia disposta na parte central 
do sítio da Câmara, reafirma-se a concepção da internet como veículo de total trans-
parência das ações parlamentares: “Câmara vai tornar de uso exclusivo dos deputados 
e assessores a cota parlamentar de passagens aéreas, extinguir as sobras de créditos, 
restringir o uso para viagens nacionais e divulgar na internet a prestação de contas de todos 
os auxílios pagos aos parlamentares” (grifo nosso).
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e virtual propiciado pela internet amplia a dimensão de tangibilidade 
(RIBEIRO, 1996) do controle social.

Não se desconsidera aqui a riqueza de dados e a relevância do sítio 
da Câmara como um recurso para a accountability e, por conseguinte, para 
o controle social. Tomado, todavia, o portal como um veículo de ação e 
expressão simbólica (BOURDIEU, 2007), salientam-se as relações entre 
imaginação e virtualidade. Conforme apontado por Ribeiro (1996), as dis-
tinções entre essas noções sustentam-se sobre uma referência comum: “o 
estatuto da realidade em seu sentido duro”. Enquanto a imaginação par-
te de um pressuposto empírico e pode dele se desprender, a virtualidade 
configura-se como potencialização de concretude no mundo real. Nesse 
sentido, essas duas dimensões podem ser concebidas como em relação 
de trânsito com o real, o que salienta seu caráter performático (AUSTIN, 
1962)74: a “(...) realidade estimula a imaginação, coisas imaginadas podem 
se tornar realidade através de simulações virtuais, a virtualidade influen-
cia o mundo real, e assim por diante” (RIBEIRO, 1996, p. 7).

Sob tal perspectiva, a ideia de comunidade imaginada pode ser enten-
dida como uma abstração simbólica e politicamente construída, ao passo 
que a comunidade virtual configura-se, além disso, como uma dimensão 
intermediária entre realidade e abstração. Ou seja, como um simulacro 
(BAUDRILLARD, 1992), esta oferece a possibilidade de experimentação por 
parte de seus usuários, o que salienta o sentimento de vivência da reali-
dade – e, por conseguinte, o reforço da ideia de simulação –, ainda que a 
possibilidade de retorno ao mundo real se faça presente (RIBEIRO, 1996). 
Nesse sentido, o acesso ao virtual potencializado pelos meios de comunica-
ção – mais especificamente, pelo portal da Câmara dos Deputados – propi-
cia maior tangibilidade às comunidades imaginadas (RIBEIRO, 1996); neste 
caso, a Câmara dos Deputados atua como locus de uma comunidade nacio-
nal brasileira que se constrói a partir de múltiplas significações.

74 Austin (1962) extrapola a concepção de que os enunciados descrevem situações e even-
tos, podendo ser, por isso, falseados ou confirmados. Para ele, as palavras configu-
ram-se como atos, ou seja, além de portarem uma dimensão referencial, são capazes 
de fazer, quando pronunciadas. Assim, definem-se como atos performativos, isto é, 
concretizam-se pela própria enunciação.



175

Parte II – Comunicação Legislativa e Democracia

Ao congregar esses sentidos diversificados e ao expressá-los vir-
tualmente, o portal da Câmara na internet passa a reconstruí-los como 
ideal. Assim, ele é um espaço que se concretiza pelo poder ilocucionário 
de dizer e de permitir experimentar e expõe-se como vivência ritualiza-
da (PEIRANO, 2001) de valores que a Casa lança sobre ela mesma e seus 
interlocutores. Nesse sentido, o portal apresenta-se em sua eficácia, sus-
tentada por dados e por seu poder enquanto instrumento de experiência 
simbólica, e propicia maior tangibilidade ao real, bem como viabiliza, ain-
da, tangibilidade mais ampla a uma gama de ideais.

Os documentos, as notícias e os pronunciamentos sobre o portal re-
velam perspectivas também próximas desses ideais. Essas fontes configu-
ram-se como narrativas de fundamentação do sítio da Casa e reúnem sen-
tidos que o explicam e justificam. Além disso, as elaborações feitas sobre 
o portal e sobre suas qualidades, capacidades e possibilidades de melhoria 
funcionam como instrumentos de legitimação daqueles que falam, como 
sujeitos do discurso, sobre as características do objeto. Assim, ao construir 
o portal como um canal eficiente e legítimo, fazendo-se uso de recursos 
como a associação entre capitais político e intelectual (BOURDIEU, 2007), 
a performance discursiva, a sustentação do virtual pelo trânsito com o real 
e o caráter abarcador do uso de sentidos de participação e representação 
polissêmicos, os autores discursivos atualizam em si as benesses traçadas.

Sob tal perspectiva, as maneiras pela quais os documentos, as no-
tícias e os pronunciamentos analisados apresentam maiores ou meno-
res diferenças quanto às representações acerca do portal revelam-se 
expressivas. Nesse mesmo sentido, mostra-se relevante a influência 
da maior ou menor publicidade dessas fontes sobre alguma variação 
nas perspectivas expressas, de forma a salientar aquelas consideradas 
mais ou menos legítimas – a se evidenciar ou silenciar – pelos autores 
dos textos descritos. Assim, o explicitado e o velado assumem força 
semântica, expressando ideais sobre um “dever-ser”.
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O documento do Salto Qualitativo75, as notícias da Agência Câmara e 
os pronunciamentos parlamentares configuram-se pela maior publicida-
de. No documento do Salto Qualitativo, insinua-se a possibilidade de total 
sintonia entre os parlamentares e a população que se utiliza dos recursos 
comunicativos do portal. Assim, a representação delineia-se como res-
ponsiva a uma participação informada – ou que se informa no processo 
participativo propiciado pelo portal – e eficiente sobre o processo legisla-
tivo e orçamentário:

O portal corporativo, enquanto tecnologia de informação e 
comunicação, é a base para a construção de uma estrutura 
democrática e transparente da Câmara dos Deputados, porque 
quanto mais o cidadão compreender o processo legislativo e nele 
estiver envolvido, cada vez mais estratégicas serão as decisões políticas 
e administrativas desta Casa. Nesse sentido, a confiabilidade 
do portal, fortalecida neste documento, é fundamental para 
garantir a transparência da Câmara dos Deputados (BRASIL, 
2004, p. 37, grifo nosso).

75 O grupo de trabalho intitulado Salto Qualitativo do Sítio da Câmara dos Deputados de-
senvolveu suas atividades entre março e setembro de 2004. O grupo tinha o objetivo de 
discutir e propor alterações e desenvolvimentos no conteúdo, na estrutura de serviços 
e informações e na apresentação do sítio da Câmara dos Deputados. As ações do grupo 
foram distribuídas em três fases: a) aplicação de questionário a servidores de 23 órgãos 
da Casa e realização de seminário também com funcionários, a fim de se conhecerem 
as opiniões dos participantes e informá-los sobre a situação, então vigente, do portal e 
suas possíveis constituições futuras; b) compilação e ordenamento das informações ad-
vindas dos questionários e do seminário segundo as categorias “informações e serviços” 
e “públicos e interesses”; e c) proposição da constituição de um comitê gestor do portal 
com o objetivo de manutenção da qualidade, da atualização e da avaliação do sítio da 
Câmara (BRASIL, 2004). As ações realizadas em torno do Salto Qualitativo deram-se 
além das atividades rotineiras dos servidores, assumindo procedimentos próprios e a 
simbologia de congregar uma visão da Casa; elas têm, portanto, a força expressiva de 
um evento especial (PEIRANO, 2001). Assim, o relatório constituído a partir das ativida-
des desse grupo de trabalho possui informações relevantes, na medida em que congrega 
concepções pertinentes a um momento em que os pressupostos norteadores do portal 
foram revistos. Além de reunir as perspectivas de servidores de vários órgãos da Casa, o 
processo de balanço de atividades para a redefinição de novos rumos teve a capacidade 
de elencar os elementos centrais à expressão das crenças do corpo burocrático da Casa 
quanto a ela própria e a seu público. Nesse sentido, o potencial semântico desse docu-
mento sobre uma visão interna que se concretizava como visão institucional sobre o 
portal – e, por extensão, sobre o Fale com o Deputado – é grande.
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Nas notícias, observam-se, também como temáticas privilegiadas, o 
processo legislativo e o processo orçamentário, este associado às ações de 
controle social da população:

O chat, ou “bate-papo” virtual na linguagem da web, é outra 
importante ferramenta de interação disponibilizada pela 
Agência. Desde 2005, quando o produto foi criado, já foram 
realizados 44 chats com parlamentares e especialistas 
respondendo perguntas dos internautas sobre assuntos em 
discussão na Câmara. ‘A contribuição dos participantes é de grande 
valia para os relatores e muitos deles já alteraram o conteúdo de 
projetos importantes após colher opiniões da sociedade por meio do 
chat’, assegura a diretora da Agência Câmara (...). (BRASIL, 
2008a, grifo nosso).

(...) [o presidente] lembrou que a Câmara disponibiliza, por 
meio de seu portal na internet, informações sobre a totalidade 
de seus gastos e sobre o processo orçamentário da União. (...) 
"Defendemos que a sociedade nos conheça, nos cobre e tenha 
informações sobre o Legislativo" (...) Segundo o presidente 
da Câmara, o acesso à informação tem influência direta no 
controle de políticas públicas e da execução orçamentária; 
no controle mútuo entre poderes, agentes públicos e entes da 
federação; e na fiscalização do Estado em relação a empresas 
privadas. Segundo ele, a informação já foi usada para manter 
as desigualdades sociais e concentração de renda no Brasil. Ele 
disse, porém, que é interesse do Legislativo usar a informação 
para combater as desigualdades (BRASIL, 2007b).

Nos pronunciamentos parlamentares, por sua vez, temas e conceitos 
mais abstratos e impessoais, como o de cidadão, combinam-se à sugestão 
de contatos mais pessoais e localizados. Isso pode ser observado, a seguir, 
na distinção feita entre parlamentar e Parlamento e na identificação do 
parlamentar por determinante, o pronome possessivo "seu", que salienta 
a aparentemente contraditória relação de pertença do próprio deputado 
com relação ao cidadão:
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Imagino que todos os parlamentares tenham se deparado 
com um problema de acúmulo de e-mails em suas caixas 
postais. O acesso do cidadão e da cidadã ao seu deputado e ao 
Parlamento está prejudicado pela limitação física dos meios 
de informática da Casa. Para resolver a deficiência, a direção 
da Câmara dos Deputados implantou no último dia 21 de 
março o programa Fale com o Deputado, ampliando a base de 
dados da Câmara (...). [deputado Nelson Proença]. (BRASIL, 
2005b, grifo nosso).

O ideário de total sintonia entre uma participação informada sobre 
as atividades-fim da Câmara e uma representação responsiva é relati-
vizado nos relatórios do Comitê Gestor do Portal da Câmara76 (BRASIL, 
2005, 2007, 2008) e no relatório e nas atas do grupo de trabalho Canais 
Web.77 A sugestão de melhorias indica a percepção de problemas, em sua 
maioria, associados a questões operacionais e à existência de pedidos 
por parte da população.

Dentre os problemas detectados no relatório do grupo de trabalho 
Canais Web, por exemplo, expõem-se alguns percalços quanto ao proces-
so de atendimento das demandas recebidas. Segundo o documento, essas 
dificuldades são relacionadas a: inexistência de um sistema integrado de 
acompanhamento dos e-mails, o que impede que os gestores dos canais 
realizem o acompanhamento das mensagens recebidas e encaminhadas 
aos órgãos competentes pela resposta e que o remetente acompanhe o trâ-
mite de sua solicitação, ainda que receba, quando do envio da mensagem, 
um número de protocolo; inexistência de padrões de atendimento e pro-

76 A sugestão de criação de um comitê responsável pela gestão do portal da Câmara foi 
dada no âmbito das ações do grupo de trabalho do Salto Qualitativo, em 2004. Des-
de então, o Comitê Gestor, constituído por servidores da Secretaria de Comunica-
ção (Secom), do Centro de Informática (Cenin), da Assessoria de Projetos Especiais 
(Aproj) e do Centro de Informação e Documentação (Cedi), apresenta relatórios anu-
ais sobre o sítio da Casa.

77 O grupo de trabalho intitulado Canais Web de Interação com a Sociedade, composto 
por servidores do Cedi, do Cenin, da Secom, do Serviço 0800, da Ouvidoria Parlamentar 
e da Diretoria-Geral, foi criado para o debate de problemas detectados nos canais de 
interação do portal da Câmara: Fale Conosco, Fale com o Deputado e Fale com a Ouvidoria.
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cedimento, o que possibilita respostas parciais e equivocadas e compro-
mete, com isso, a credibilidade no atendimento da instituição; ausência 
de prazos formais para o atendimento, o que gera grande repetição de 
mensagens e prejudica a confiabilidade do atendimento78; e baixo percen-
tual de respostas das mensagens enviadas por meio do Fale com o Deputado 
(BRASIL, 2007a, p. 7-8).

Com relação às atas do grupo de trabalho Canais Web, a relativiza-
ção do ideário de harmonia e eficiência total dos programas de interação 
oferecidos pelo portal insinua-se na ausência de consenso dos próprios 
participantes do grupo. Essa ausência de consenso pode ser percebida nas 
visões dos diversos servidores envolvidos quanto à ideia de representa-
ção política ou sobre como se devem manter as relações entre população e 
parlamentares por meio do programa Fale com o Deputado.

Isso se observa nas percepções sobre as opções de envio de mensagens. 
Entre os representantes dos órgãos que compuseram o grupo de trabalho, 
um servidor do Serviço 0800 mencionou a necessidade de manutenção 
da possibilidade de se remeterem mensagens para todos os deputados, 
de forma que seja considerada “(...) a importância de compartilhar com a 
totalidade dos deputados manifestações específicas de temas de impacto 
nacional” (BRASIL, 2008c, p. 2). Os demais presentes refutaram tal opção 
e propuseram alternativas como as seguintes sugeridas, respectivamente, 
por um servidor da Ouvidoria e por um do Cedi: a extinção da possibilidade 
de envio para todos os deputados e, em seu lugar, o direcionamento para os 
parlamentares do estado dos remetentes; e a utilização da opção “fale com 
o seu deputado” no lugar da possibilidade de interação com todos, o que 
permitiu o investimento “(...) na educação do cidadão no que se refere ao 
seu vínculo representativo” (BRASIL, 2008c, p. 2).

Um questionamento que se pode construir sobre a rejeição da opção 
de envio para todos os parlamentares diz respeito à desconsideração da 
função da Câmara dos Deputados de legislar em nível federal, o que gera 

78 É preciso esclarecer que a Ouvidoria Parlamentar realiza pesquisa de informações e pos-
sui prazo para o envio de respostas. Além disso, periodicamente, há o encaminhamento 
de relatório, aos deputados, com os temas mais recorrentes nos e-mails recebidos.
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efeitos para toda a nação e, por conseguinte, relaciona as ações de todos 
os parlamentares à população inserida no território nacional, a despeito de 
quaisquer outros vínculos estaduais ou municipais. Uma das respostas pos-
síveis a esse questionamento relaciona-se às percepções dos servidores en-
volvidos quanto à existência de um grande número de mensagens enviadas 
a todos os parlamentares que não dizem respeito a temáticas de interesse 
nacional ou cujos conteúdos se tratem de demandas de cunho pessoal.79

O mais interessante quanto a essas percepções, contudo, é que as al-
ternativas levantadas pelos participantes em busca de solução para o que 
é considerado um problema acabam por fortalecer uma visão que gera o 
distanciamento da lógica da representação parlamentar associada à ação 
legiferante para a nação. Ao mesmo tempo, essas alternativas sugerem 
aproximação de uma racionalidade pautada na relação do representado 
com o deputado oriundo de seu estado, município ou de outras formas 
de contato que afirmam elos mais personalizados, como os sugeridos na 
expressão “fale com o seu deputado”.80

79 Nesse sentido, é oportuno registrar que, embora não haja redação nas atas sobre essa 
questão, pude observar, em diálogos com os servidores envolvidos, a ideia de inadequa-
ção de muitas das mensagens enviadas pela opção “todos os deputados”, seja por trata-
rem de temas mais relacionados às dimensões estadual e municipal, seja por tratarem 
de demandas de cunho pessoal. Assim, a fala do servidor do Serviço 0800 é reveladora: 
ainda que tenha sido o único a mencionar a relevância de se manter a opção de envio 
para todos os deputados, sugeriu que essa opção fosse mantida, tendo-se como condi-
ção a possibilidade de os gestores dos sistema 0800 intervirem no direcionamento das 
mensagens, não encaminhando a todos os deputados e-mails cujos conteúdos não se 
tratassem de temas de interesse geral. 

80 Em estudo desenvolvido a partir da abordagem da participação de deputados e senado-
res no processo de feitura e execução do Orçamento da União, ao buscar as percepções 
dos próprios deputados – e de seus assessores – sobre o fazer parlamentar, Bezerra 
(1998) deparou-se com uma visão ambivalente: 1) a atuação coincidente com as atribui-
ções parlamentares definidas constitucionalmente (legislar para a nação) é considera-
da a função primordial; e 2) a atuação relacionada à representação da dimensão local 
(representar o estado, o município, grupos e pessoas determinados), é considerada a 
mais importante. Como informa esse autor, do ponto de vista ideal, a função legislativa 
“(...) é vista como a atribuição propriamente parlamentar, a função primordial. Isto não 
significa, no entanto, como observam alguns parlamentares, que esta atividade seja 
considerada pelo parlamentar, e pelos ‘eleitores’, como a mais importante. Há, como 
em outras situações etnográficas, uma distância entre o que é formalmente concebido 
como ideal e a prática efetiva dos parlamentares.” (BEZERRA, 1998, p. 40).
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A menção aos problemas relacionados aos canais de comunicação via 
e-mail e o dissenso dos servidores quanto às formas de envio de mensagens 
ao Fale com o Deputado, que revela distintas formas de concepção a respeito 
da representação política, expõem-se em contraposição ao ideário da cor-
respondência perfeita entre uma participação que se torna informada por 
meio do contato com o portal e uma atuação parlamentar totalmente res-
ponsiva a essa participação popular, conforme apontado no relatório do 
Salto Qualitativo. Contrapõe-se também à ideia de aproveitamento, ainda 
que discricionário, por parte dos deputados, das demandas e informações 
recebidas por mensagens, conforme se verifica nos relatórios anuais do 
Comitê Gestor.

Por outro lado, há uma postura técnica racional da burocracia rela-
cionada à gestão do portal, que assume uma ideia de “dever-ser” no do-
cumento do Salto Qualitativo e de correção de falhas no documento do 
grupo de revisão dos canais de comunicação. Em ambos os casos, esse 
ideal de eficiência e clareza das ações relacionadas ao portal é apresen-
tado como condição para uma boa imagem da Casa. Não se pode descon-
siderar, todavia, que não houve participação da burocracia dos gabinetes 
que, se fosse seguida a mesma lógica racional, deveria ter apresentado 
representantes para compor os grupos responsáveis pelas ações do Salto 
Qualitativo e do Canais Web, já que se encontra diretamente associada ao 
programa Fale com o Deputado.

Nesse sentido, é possível elaborar algumas considerações sobre a 
tensão existente entre uma burocracia com maior autonomia dentro da 
Casa – em especial, aquela composta por servidores concursados e bas-
tante envolvida com os aspectos técnicos do portal – e uma burocracia 
diretamente associada aos gabinetes parlamentares, sobre a qual estes 
detêm grande poder de ingerência, determinando, inclusive, os valores 
salariais a serem pagos aos funcionários, a partir da verba destinada aos 
próprios gabinetes.
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Isso pode ser relacionado à dicotomia entre as ideias de Câmara 
Federal e Câmara dos Deputados81, comum nos discursos extraoficiais dos 
servidores, em que à primeira, pela ausência de referência aos parlamen-
tares e identificação exclusiva à federação, se associa o caráter institucio-
nal e público da Casa e à segunda, pela força da expressão determinante 
“dos Deputados”, se salienta o aspecto de personalização, posse, domínio 
da coisa pública pelas figuras particularizadas dos parlamentares. Não se 
afirma aqui uma oposição estanque em que se dispõem, de um lado, par-
lamentares, servidores não concursados, Casa política, atitudes tendentes 
a relações pessoais e privadas, desprezo da técnica e, de outro, servidores 
concursados, instituição, impessoalidade e universalidade de procedi-
mentos, critérios meritocráticos e racionais.

Há assessores contratados por seus capitais técnicos; servidores efeti-
vos podem assumir posições de diretoria não por mérito, mas por indicação 
política; e parlamentares podem acionar aspectos técnicos em sua agência 
política. Na verdade, essa oposição traduz lógicas não necessariamente as-
sociadas a determinados atores da e na Câmara (ainda que se possa também 
fazê-lo); elas existem e servem a significações sobre as práticas realizadas, 
mas podem ser reivindicadas por efetivos, contratados ou políticos. Não se 
deve desconsiderar, todavia, a maior autonomia dos gabinetes parlamenta-
res com relação a ações definidas institucionalmente.

Em entrevista com uma servidora efetiva da Casa que, além de domí-
nio técnico de sua área de atuação, possui longa experiência em postos de 
assessoramento junto a parlamentares, ao perguntar sobre a questão da 
ausência de respostas por parte dos gabinetes a mensagens enviadas pelo 
Fale com o Deputado, a solução para o problema, associado por ela à falta 
de capacitação e autonomia dos assessores parlamentares, foi a de que 
os chefes de gabinete fossem obrigatoriamente servidores efetivos. Com 

81 As expressões Câmara dos Deputados e Câmara Federal são tomadas aqui como expres-
sões nativas, capazes de revelar sentidos dos agentes políticos e burocráticos a respeito 
de temas relacionados à própria Casa. Nesse sentido, é pertinente retomar a dimensão 
favorável daquele que observa o “familiar” (VELHO, 1999): a vivência como servidora da 
Câmara permitiu-me experienciar, por vezes diversas, o uso dessa dicotomia por vários 
agentes, especialmente, pela burocracia da Casa.
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isso, o servidor teria “(...) capacidade e autonomia para informar e sugerir 
ao deputado que tomasse determinados caminhos; eles [os parlamenta-
res] chegam aqui sem saber de nada e ficam perdidos (...)”.

Essa espécie de servidor “meio termo”, revela bem a dimensão 
tensionada – neste caso, conciliada – entre a instituição e a política. No 
discurso acima, fica clara a necessidade de um servidor autônomo ca-
paz de, pela técnica e conhecimento, convencer o parlamentar. Con-
vencer; não impor, já que, como assume a servidora, “(...) a Câmara é 
dos deputados”. Por outro lado, na conclusão da entrevista, ela afirma 
a necessidade de que todos os postos da burocracia da Casa sejam ocu-
pados por concurso. Esse discurso revela as disputas entre controle e 
respeito, entre a maior regulação e preservação da Casa (da política) e a 
constatação inevitável de que a atividade fim da Câmara é a própria po-
lítica, encarnada pelos parlamentares. Está em jogo, justamente, o que 
se entende por política (se é dos deputados ou da instituição), como essas 
formas da política podem ser negociadas e como política e burocracia 
dialogam, submetem-se e opõem-se.

No que concerne ao Fale com o Deputado, a sua efetividade passa pelas 
disputas dessas forças no interior da própria Casa. Ou seja, distanciado da 
lógica ideal, proposta no documento do Salto Qualitativo, de encontro en-
tre “participação popular” e ação parlamentar, o real dá-se, também, como 
resultado das tensões internas da Casa – que podem refletir, além disso, 
contextos externos a ela. No caso do Fale com o Deputado, mostra-se pre-
ponderante uma postura discricionária dos parlamentares que, em sua 
maioria, não leem nem respondem as mensagens recebidas; bem como 
um sentimento de impotência dos servidores que, muitas vezes, acabam 
por atribuir a conteúdos indevidos das mensagens a ineficiência do pro-
grama. Assim, ainda que a Câmara, ao constituir programas de diálogo 
pela internet, autorize a população a se pronunciar, há, no interior da pró-
pria instituição, disputas entre campos que determinam maior ou menor 
força daqueles que autorizam para o discurso (BOURDIEU, 2008), o que 
interfere nos limites da consideração dessa capacidade de autorização e 
determina sua negociação em contexto.
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Isso poderia levar a conclusões sobre dificuldades de conciliação no 
interior da Casa e à ideia de desagregação. Tal situação, todavia, não se 
evidencia nos documentos abordados, já que as posturas tendentes à ra-
cionalidade de uma burocracia que se representa técnica disputam, mas, 
antes, negociam com ações personalizadas dos deputados: há conflitos, 
mas preponderam as negociações, ainda que por manobras discursivas e, 
nelas, o silêncio82 evidencia-se também estratégico. Em combinação com 
o silêncio, a polissemia por trás dos sentidos que se constroem, no portal 
e nos documentos sobre ele, a respeito da participação e da representação 
política impede a constituição da contradição entre chamar a população a 
atuar participativamente na casa legislativa e a ação autônoma, ou moti-
vada por outros critérios, daqueles autorizados para a representação.

Essa espécie de jogo discursivo que congrega sentidos múltiplos e 
impede o contraditório verifica-se, por exemplo, na concepção de uma 
representação política cuja legitimidade extrapola a escolha daqueles que 
votam, mas que se faz informada, afim e responsiva às demandas de ci-
dadãos, os quais, por sua vez, são concebidos enquanto povo83, abstração 
que salienta a ideia de unicidade. Assim, quando a Câmara propõe à po-
pulação participar da prática legislativa, é configurado, aparentemente, 
um distanciamento da lógica de uma alienação necessária ao fazer repre-
sentativo, na medida em que, acionada a ideia de um poder legitimado  

82 A ideia de silêncio é aqui utilizada como referência à pouca consideração do Fale com o 
Deputado pelos gabinetes parlamentares (ver os baixos percentuais de leitura e respos-
ta na Tabela 2) e às dificuldades de questionamento sobre esse assunto por parte da 
burocracia da Casa. 

83 A ideia de povo mostra-se presente em todas as fontes analisadas. Na página “Conheça 
a Câmara” do portal, por exemplo, a Casa é definida como “(...) autêntica representante 
do povo brasileiro (...)”.
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pela correspondência a um ideário do povo, que oculta uma arbitrariedade 
pressuposta84, essa alienação acaba por reafirmar-se.

Elaborado no portal e nos documentos sobre ele como noção abran-
gente e inclusiva, o conceito de “povo” é também construído e utilizado 
pela população que responde às ofertas de participação da Câmara dos 
Deputados. Ao assumirem a posição de emissores, aqueles que enviam 
mensagens por meio do Fale com o Deputado passam também a expressar 
visões sobre si, sobre a casa legislativa, sobre os deputados e sobre temas 
relacionados, como participação e representação. Ou seja, ao construírem 
seus atos discursivos, os remetentes, não mais abstraídos enquanto povo, 
mas também reconstruindo esse significante, expõem argumentos, justi-
ficativas e abstrações próprios. O mesmo fazem os parlamentares e seus 
assessores ao falarem dos programas em estudo.

Se, na perspectiva dos documentos oficiais produzidos pela Câmara, 
salientou-se a relevância da internet para o fazer democrático, justifi-
cando-se a criação do portal como instrumento de participação, controle 
social, transparência, informação – e assim prevalecendo, embora não 
totalmente, os valores ancorados no ideal moderno –, do ponto de vista 
desses outros sujeitos envolvidos no processo comunicativo, além des-
ses valores, distintas lógicas apresentam-se de forma mais veemente. 
Nos discursos, emergem concepções liminares da política ao se associa-
rem participação e representação, pessoa e indivíduo, mediação e pres-
são, favores e direitos.

Essas lógicas distintas, segregadas pela teoria e pelos documentos so-
bre o portal de caráter mais público e, por conseguinte, mais idealizados, 

84 Como salienta Bourdieu (1990), “(...) uma série de efeitos simbólicos que se exercem dia-
riamente na política repousa nessa espécie de ventriloquia usurpadora [o efeito de orá-
culo], que consiste em fazer com que falem aqueles em nome de quem se fala, em fazer 
com que falem aqueles em nome de quem se tem o direito de falar, em fazer com que 
fale o povo em nome de quem se está autorizado a falar. Quando um político diz ‘o povo, 
as classes populares, as massas populares’, etc., ele raramente deixa de produzir o efeito 
de oráculo, isto é, o efeito que consiste em produzir simultaneamente a mensagem e o 
deciframento da mensagem, em fazer com que se acredite que ‘eu sou um outro’, que 
o porta-voz, mero substituto simbólico do povo, é realmente o povo no sentido em que 
tudo o que ele diz é a verdade e a vida do povo”.
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assumem, nas mensagens e entrevistas, combinações diversas. A identi-
dade de estados de remetentes e parlamentares, por exemplo, é recorrente 
na sustentação da mediação por parte dos parlamentares.85 Essa, por seu 
turno, constitui-se em argumento privilegiado na consecução de pedidos 
pessoais e no acesso a bens públicos, como também na solicitação de deter-
minados posicionamentos quanto ao processo legislativo:

Deputado do meu estado, (...) já fui atrás do sistema público de 
saúde aqui de minha região para tentar um tratamento para 
cirurgia, mas não há vagas para um tratamento de até um 
período de até 02 anos já preenchidos (...) não estou aqui para 
pedir apenas uma ajuda e sim uma chance, uma oportunidade 
de viver melhor, ter uma vida saudável, já recorri vários lugares, 
até para o prefeito da minha cidade, que só me enrolou e não 
ajudou em nada (...). (solicitar, 21 a 30 anos, ensino médio, 
opção de envio individual, há identidade) (16863) (grifo nosso). 

Sr Deputado Selton, não resta dúvida do esforço que o senhor 
fez para trazer até a cidade de Frutal-MG, no nosso estado, uma 
fração do Corpo de Bombeiros, agora peço ao Sr que apoie os 
militares de todos os estados na aprovação da PEC 300/09 a 
qual faz justiça aos salários de todos os militares do Brasil. 

85 O tema da mediação não é novo e se apresenta, no Brasil, desde o já clássico trabalho 
de Victor Nunes Leal, Coronelismo, enxada e voto, de 1948, até pesquisas mais recentes 
que abordam a questão do clientelismo urbano, como em Diniz (1982a, 1982b, 1988). O 
conceito de mediação é aqui utilizado tomando-se por referência as considerações de 
Kuschnir (1998) sobre as relações entre acesso e mediação. O acesso constitui-se em um 
atributo essencial à definição do fazer político local. É ele que confere aos agentes “(...) 
poder e prestígio em todas as esferas da sociedade” (1998, p. 343). O acesso é também 
o elemento que distingue os políticos, em especial os parlamentares, das demais pes-
soas: “(...) [ele] é um bem escasso e que não pode ser comprado, mesmo por quem tem 
muito dinheiro. Para se obter acesso, é preciso entrar na política, seja através de uma 
candidatura própria, seja através do apoio a um candidato. Poder político e poder eco-
nômico são de natureza distinta”. (1998, p. 237). Nesse sentido, o político detentor do 
acesso configura-se como um mediador. Tal posição coloca em evidência as obrigações 
de dar, receber e retribuir (MAUSS, 2003), que se consolidam em bens, possibilidade de 
utilização de serviços públicos e votos. Na perspectiva local estudada por Kuschnir, isso 
não significa a privatização do âmbito público, mas a facilitação à aquisição de recursos 
que não estariam disponíveis de outra forma (1998, p. 344).
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(elogiar, 31 a 40 anos, ensino fundamental, opção de envio 
individual, há identidade) (4211) (grifo nosso).

Somados ou não à identidade de estado, argumentos diversifica-
dos, muitas vezes, considerados contraditórios, justificam demandas aos 
deputados. Eles podem se relacionar a: biografias e projetos de remetentes; 
súplicas e sobrenaturalidades; idealização de uma “boa autoridade” (REIS, 
1998); jogos relacionais em que se põem em negociação aproximações e dis-
tanciamentos, hierarquia e igualdade; formulações lógicas e dados compro-
batórios, por meio dos quais se busca demonstrar a pertinência das deman-
das feitas. As mensagens abaixo reúnem alguns desses aspectos:

Sr. Deputado Célio Peixoto, é com grande satisfação e 
esperança que nós policiais militares e familiares de todo o 
Brasil temos acompanhado nos últimos dias o andamento da 
PEC300; peço encarecidamente o empenho do Sr para que tal 
projeto seja votado pois é lamentável a atual situação salarial 
a que chegamos nós policiais militares, vislumbro soldados 
“se sacrificando” em serviços de bico de segurança particular 
para poder sustentar a família de maneira um pouco menos 
penosa; um profissional que ingressa na PM de São Paulo recebe 
soldo de aproximadamente 1,5 mil reais e tal salario é insuficiente para 
o policial pagar aluguel, fazer despesa alimentícia, pagar as contas de 
luz, agua e telefone e ainda ter que se preparar para eventuais gastos 
emergenciais (...) Por favor, suplico ao Sr para que nos ajude (...) 
Contamos com o apoio do Sr e que Deus nos Abençõe. (solicitar, 21 
a 30 anos, ensino superior, opção de envio individual, não há 
identidade) (17887) (grifo nosso).

Gostaria que fosse aprovado o projeto (...) que preve um 
reajuste mais justo para o aposentado que ganha a sima do 
minimo pois as perdas são elevada com o passar dos anos e nos 
lleva a dbaixar oo nivel de vida para o cual contribuimos espero 
que a camara tenha sencibilidade e aprove nosso benificio ´o 
que os aposentados esperão da boa vontade dos parlamentares sem 
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mais obrigado por ser atendido (acima de 60 anos, ensino 
fundamental) (56487) (grifo nosso).

O voto é também um elemento que sustenta reivindicações aos par-
lamentares. Ele pode remeter a formas de reciprocidade (MAUSS, 2003) 
que se atualizam, tendo o tempo da política86 como referência:

Exmo. Dep. Professor Antônio venho através deste solicitar de 
V.Exa. para pedir que o sr. me ajude eu trabalhei na campanha 
da Professora Laurinda, mas como ainda não tive como falar 
com ela venho pedir através do sr. eu fiz o concurso de 2007 
e conseguir aprovaçao ela prometeu que vai ajuadar por isso 
pesso ajuda sua. (solicitar, 41 a 50 anos, ensino médio, opção 
de envio individual, há identidade) (3954).

86 O conceito de tempo da política foi desenvolvido por Palmeira e Heredia (1993) a partir de 
trabalhos de campo em que se focavam as concepções de política de populações rurais 
da área canavieira e do sertão do Pajeú, em Pernambuco, e da região de Santa Rosa no 
Rio Grande do Sul. Nas situações observadas por esses autores, a política não é com-
preendida como algo que se realiza de forma contínua. Ao contrário, ela é associada ao 
período de eleições, definido localmente como tempo da política ou política. Esse recorte 
social do tempo gera implicações objetivas: ele é o momento em que as facções são iden-
tificadas e se expõem em conflito aberto. De forma distinta do que comumente se dá nos 
grandes centros urbanos, nas localidades menores, o espaço é tomado pelos grupos em 
rivalidade, gerando fissuras que se expressam, por exemplo, em interdições à frequên-
cia a certos ambientes de uso cotidiano, como bares e farmácias. Fora desse período, as 
facções restringem-se aos chefes políticos e a alguns envolvidos mais próximos. Assim, 
no momento acirrado das disputas eleitorais, as estratégias não se norteiam pela esco-
lha individual de cada componente de uma dada comunidade, mas por angariar o maior 
número de pessoas – a adesão – para uma facção. Como salientam Teixeira e Chaves 
(2004), no processo de diálogo entre prática etnográfica e aprofundamento conceitual, 
Palmeira (2001) dá à categoria nativa tempo da política um tratamento que possibilita a 
relativização do senso comum de cientistas sociais. Compreendida enquanto atividade 
e não âmbito, essa categoria, ao salientar uma temporalidade socialmente significativa, 
constitui-se em recurso analítico capaz de (re)inscrever seu próprio objeto (2004, p. 7). A 
política passa então a ser concebida como suscetível a temporalizações, o que evidencia 
o caráter polissêmico que pode assumir para diferentes atores em suas experiências de 
sociabilidade. Assim, a noção de tempo da política, sustentada sobre concepções e práticas 
sociais localizadas, torna-se uma ferramenta para novas investigações etnográficas na 
busca de sua multiplicidade factual e significativa (2004, p. 8).
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SEMPRE VOTEI NO SEU AVÔ JUNTAMENTE C/TODA MINHA 
FAMILIA, E ATUALMENTE, VOTAMOS EM V.EXª E COM V.EXª. 
POR SER O NOSSO LIDIMO REPRESENTANTE. SOLICITAMOS 
A V.EXª. VOTAR FAVORAVELMENTE NA PEC-245/249/08 (...) 
EU E MINHA FAMILIA AGRADECEMOS ANTECIPADAMENTE. 
(elogiar, acima de 60 anos, ensino médio, opção de envio 
individual, há identidade) (577) (grifo nosso).

Solicito a V.Exª. Votar a favor da PEC-245/08, de autoria do 
deputado Marcelo Itagiba. obrigado. já fiz corpo a corpo para 
sua eleição a Prefeito de São Borja e nas demais eleições a Dep. 
(elogiar, 41 a 50 anos, ensino médio, opção de envio individual, 
há identidade) (13975).

Além de associado a compromissos preestabelecidos no tempo da políti-
ca, o voto é concebido como resultante da articulação de redes pessoais dos 
remetentes, em relações permeadas por trocas horizontais, e não por es-
tratégias niveladoras de desiguais em câmbios que se dão na verticalidade:

Por favor, suplico ao Sr para que nos ajude; além dos policiais 
militares do Rio de Janeiro nós também contamos com o vosso 
apoio. Só no Estado de São Paulo somos mais de 100 mil homens na 
atividade e 30 mil aposentados e pensionistas; cada um desses homens 
têm vínculo direto com, no mínimo, 30 pessoas e isso representa 
quase 4 milhões de eleitores que serão muito bem orientados na 
próxima eleição por esses policiais que têm acompanhado o dia-
dia do andamento desta PEC300; isto só no Estado de São Paulo 
sendo que tal acompanhamento se dá de maneira semelhante nos 
demais Estados. Se digitarmos a palavra chave PEC300 num 
site de busca da internet, vislumbraremos pelos links que 
surgirão que o BRASIL INTEIRO ESTÁ MOBILIZADO NO 
ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DESTE PEC. 
Contamos com o apoio do Sr e que Deus nos Abençõe. (solicitar, 
21 a 30 anos, ensino superior, opção de envio individual, não 
há identidade) (17887) (grifo nosso).
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Observa-se, ainda, a combinação de estratégias de votação, normal-
mente tidas como distintas e excludentes87: votações associadas a locali-
dades específicas em resposta a atendimentos determinados; votações 
não localizadas e relacionadas a certas categorias, como profissionais, 
étnicas e religiosas; votações assentadas em noções abstratas, como ética, 
cidadania e trabalho:

Os senhores foram eleitos para representar o povo brasileiro. A 
grande maioria de seus eleitores é constituída de aposentados 
e pensionistas da Previdência Social, trabalhadores (que 
amanhã também se aposentarão), de estudantes e jovens, 
futuros trabalhadores e, posteriormente, futuros aposentados. 
Dessa maneira, como os senhores deputados podem ver, nós, 
já aposentados e somados aos trabalhadores da ativa, que 
também esperam se aposentar, formamos a maior classe de 
eleitores do país. E também muito influente. Somos chefes 

87 Kuschnir (1996), ao abordar as diversificadas dimensões da cultura que influenciam o 
voto no Rio de Janeiro, revela como a escolha eleitoral insere-se em um campo de possi-
bilidades: “Podem estar em jogo, não só o bairro e o time de futebol, como a religião e o 
conselho do sogro” (1996, p. 199). Partindo de tal pressuposto, a autora relaciona o perfil 
de alguns candidatos aos votos recebidos em diferentes zonas eleitorais, estabelecendo 
tipos de comportamento eleitoral: a votação concentrada em uma só zona, associada 
a candidatos cuja atuação situa-se na própria comunidade, focando-se no atendimen-
to; a votação distribuída por todas as zonas, relacionada a candidatos que despertam 
interesse por referência a categorias profissionais, grupos étnicos ou pertencimentos 
religiosos; e a votação concebida como ideológica, referente a candidatos cujos votos 
provêm da Zona Sul e da Tijuca e se justificam pela ideia genérica de “cidade” e por 
noções abstratas, como “ética”, “cidadania” e “trabalho”. Embora, em Kuschnir, esses 
diferentes planos da cultura sejam associados a distintas formas de votação distribuí-
das geograficamente, sua postura interpretativa dá-se no sentido de evitar a explicação 
do voto por critérios puramente geográficos, os quais “(...) apenas reificam padrões de 
associações comuns, como votação concentrada/Zona Norte/campanha assistencialista 
e votação distribuída/Zona Sul/campanha ideológica.”. Isso é possível na medida em 
que a autora, utilizando-se de Geertz (1989), pressupõe a compreensão do voto “(...) em 
termos culturais, como uma rede de significados que dá sentido à realidade de determinado 
grupo social (...)”. Sob essa perspectiva e complementando-a com as considerações de 
Velho (1999) acerca dos múltiplos planos de cultura em sociedades complexas, Kuschnir 
propõe a não reificação do voto como ação individual, e o pensa como “(...) regido por 
regras repertoriais, que dão ao sujeito uma certa margem de trânsito, mas que o mantém 
dentro de um leque de opções, um campo de possibilidades definido pela própria sociedade 
(...) (1996, p. 198)”.
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(homens e mulheres) de famílias, sendo que muitos de nós, 
pobres aposentados, ainda sustentamos filhos, genros, noras 
e netos. Há no Brasil de hoje, então, um grande número de 
brasileiros que dependem do benefício do aposentado ou 
pensionista, seus pais ou seus avós. É essa, portanto, nossa 
influência sobre eles. Se nossos familiares dependem de nós 
para sobreviverem, já que falta tanto emprego neste país, 
todos eles estarão conosco nessa luta que agora começamos 
a empreender (...) DEPUTADOS FEDERAIS QUANDO 
SE APOSENTAM TÊM FATOR PREVIDÊNCIÁRIO? O 
trabalhador brasileiro tem. Portanto, senhores deputados, 
estamos lutando por nossa dignidade. Exigimos que V. Exas. 
votem, com urgência – PORQUE O APOSENTADO NÃO 
PODE ESPERAR –, as emendas aos projetos de lei do senador 
Paulo Paim (...) Agora, senhores deputados, queremos deixar 
bastante claro para V. Exas. que nós, aposentados de todo 
o Brasil, estaremos de olho em seus atos. Para as eleições 
de 2010, divulgaremos, insistentemente, através das várias 
associações de aposentados, suas federações e confederação, 
além dos sindicatos de trabalhadores e de sites na internet, 
os nomes de todos aqueles deputados que votaram contra 
os aposentados, pensionistas e trabalhadores, com 
aconselhamentos para que não mais os reelejamos. Estaremos 
também mobilizando o povo em praças, rádios e jornais, na 
incansável luta pelo esclarecimento e peleja do exercício 
da cidadania com democracia. Portanto, pedimos que os 
senhores deputados exijam que sejam colocadas em pauta os 
projetos de lei, acima citados, com urgência e que as votações 
comecem a ocorrer ainda no início de 2009. A força dos 
aposentados e pensionistas da Previdência Social, juntamente 
com os trabalhadores brasileiros, fará a diferença. Até 2010! 
Atenciosamente. (reclamar, 51 a 60 anos, ensino superior, 
opção de envio em grupo, há identidade) (28412).
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No e-mail anterior, o remetente sugere ações diferenciadas para pres-
sionar os parlamentares destinatários quanto ao voto, que apontam: para 
redes mais restritas e localizadas de conhecimento pessoal (“Se nossos fa-
miliares dependem de nós para sobreviverem, já que falta tanto emprego 
neste país, todos eles estarão conosco nessa luta que agora começamos 
a empreender”); para a identidade de corpos profissionais e seus instru-
mentos de mobilização (“Para as eleições de 2010, divulgaremos, insisten-
temente, através das várias associações de aposentados, suas federações e 
confederação, além dos sindicatos de trabalhadores e de sites na internet, 
os nomes de todos aqueles deputados que votaram contra os aposentados, 
pensionistas e trabalhadores, com aconselhamentos para que não mais 
os reelejamos”); e para instrumentos de comunicação que pressupõem 
o sentido de mobilização dos destinatários a partir de noções abstratas, 
como cidadania (“Estaremos também mobilizando o povo em praças, rá-
dios e jornais, na incansável luta pelo esclarecimento e peleja do exercício 
da cidadania com democracia”).

Além dos sentidos diversos expostos anteriormente, observa-se, nas 
mensagens relacionadas a proposições relativas a interesses de certas ca-
tegorias profissionais, a presença de justificativas associadas ao interesse 
público; dessa forma, revela-se como ações de benefício privado podem 
ser estendidas e correlacionadas a um ideário de universalidade de direi-
tos e cidadania (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2006).88 Assim, o ato de legis-

88 Cardoso de Oliveira (2006) discorre sobre as relações entre identidades sociais ou coleti-
vas, direitos de cidadania e esfera pública. Segundo esse autor, o caráter formal dos di-
reitos jurídico-constitucionais determina dificuldades quando é considerada a dimen-
são ético-moral da cidadania, a qual reivindica a articulação entre direitos e valores, cuja 
legitimidade, na esfera pública das sociedades modernas, revela-se problemática (2006, 
p. 77). No caso brasileiro, o processo histórico de expansão dos direitos de cidadania 
por meio da regulação das profissões, que se verificou no governo de Getúlio Vargas, 
associado a uma perspectiva cultural que apresenta uma percepção também hierárquica 
do mundo, determinou o fortalecimento dos sindicatos e, por conseguinte, o desenvol-
vimento de “(...) identidades sociais vigorosas, as quais ainda hoje desempenham um 
papel importante na esfera pública e motivam os atores a ver seus sindicatos ou cor-
porações como totalidades significativas, constituindo uma referência abrangente ou 
universalizável, cujos interesses eles têm dificuldade para relativizar e/ou para distin-
guir da ideia de interesse público, naquilo em que este representaria a perspectiva da 
sociedade mais ampla.” (2006, p. 63).
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lar é visto como capaz de atender interesses determinados, mas também 
de prover benesses universais:

Nós PMs, BMs e cidadãos ordeiros dessa gloriosa pátria 
brasileira, precisamos, em caráter emergencial, que seja 
apreciada a PEC 300, QUE VERSA SOBRE A EQUIPARAÇÃO 
SALÁRIAL DAS PMs e BMs DOS ESTADOS COM A PM DO 
DISTRITO FEDERAL, por uma emenda constitucional ao 
art. 144 CF. A segurança pública merece ser tratada com a 
devida IMPORTÂNCIA que ela representa para a sociedade 
como um todo, pois, deste mecanismo depende a ORDEM 
SOCIAL e progresso da nação, contamos que os legisladores 
atentem para esse seguimento. A aprovação dessa PEC 300 
é um marco para a evolução da NAÇÃO e será um exemplo para 
outros países; priorizando de uma sociedade que merece ser 
protegida por uma POLICIA DIGNA e RESPEITADA, com 
agentes de segurança pública satisfeitos e bem remunerados 
em TODO TERRITÓRIO NACIONAL e acima de tudo 
desenvolvendo seu oficio. > Contamos com a sensibilidade 
dos senhores deputados para esse importante pleito. Desde 
já agradecemos, Respeitosamente, Carlos da Silva. (sugerir, 
31 a 40 anos, ensino superior, opção de envio individual, há 
identidade) (10673) (grifo nosso)

Do ponto de vista dos parlamentares e de seus assessores, a conside-
ração ou não do Fale com o Deputado apresenta-se segundo um pressuposto 
básico: a representação política em atendimento a demandas do estado – lo-
calidades, pessoas ou eleitores com quem se têm compromissos para além das 
atribuições no Congresso, nos quais se insere a mediação dos parlamentares 
em outras instâncias da administração pública. É a essa forma de represen-
tação que se atribui a maior relevância na reprodução da vida política:

A política mudou, o deputado não quer entrar em atrito com 
outro; recebe correspondência de todos do estado [menção 
à opção de envio para todos os parlamentares do estado do 
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remetente], aí vem um eleitor de São Pedro, o deputado não 
tem eleitor em São Pedro, então ele não tem interesse em 
responder, ele não é votado em São Pedro; ele tem interesse 
em responder o eleitor dele (...), o deputado quer trabalhar 
com o eleitor dele e o e-mail dele é divulgado toda hora (...); ele 
não quer trabalhar com eleitor de outro deputado, ninguém 
tem interesse hoje em ficar procurando eleitor. (Ana, chefe 
de gabinete).

Recebo muitos e-mails sobre projetos polêmicos que o deputado 
relatou. Primeiro eu vejo os e-mails do Rio Grande do Sul; esses 
eu respondo individualmente. Os outros eu identifico por tema, 
seleciono eles e respondo em bloco. Para o estado primeiro 
porque pode ser alguém que já tenha uma relação conosco. É 
preciso olhar, porque nós não temos muita relação com outros 
estados. Pode ser alguém que já tenha ido no gabinete regional, 
o deputado já foi prefeito por duas vezes, então vêm contatos 
por ali que podem ter a ver com esses temas. Por temas, eu 
seleciono porque o deputado é presidente da comissão [uma 
comissão temática de interesse nacional], então vêm e-mails por 
assuntos (...). (Alba, assessora parlamentar)

(...) se vai numa cidade e o eleitor dele pede alguma coisa 
pra cidade dele, pede pra votar em algo, o deputado me pede 
pra passar o e-mail dele; mas aí ele usa o e-mail dele; ele tá se 
restringindo a falar com o eleitor dele (...). (Fernando, assessor 
parlamentar)

Aqui, todos são considerados, são todos cidadãos, todo mundo 
recebe resposta. Mas tem os meus eleitores, gente que me 
colocou aqui como representante. Pessoas do estado que tenho 
que atender, que não posso deixar escapar nada. (deputado 

Pedro Carneiro)
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Em complementação a essa perspectiva, as discussões temáticas per-
tinentes ao processo legislativo podem também servir de justificativa à 
consideração ou à negligência do Fale com o Deputado, que têm a perda, 
manutenção ou aquisição de públicos votantes por referência:

A melhor forma da população ser ouvida é a base; é eu ir lá, 
continuar nos meus; ou chegar alguém aqui no gabinete e 
me propor alguma coisa; tem que ir na base; por exemplo, 
PEC-300, é bom pro meu eleitor? Tem que ver o que eles 
querem pra fazer um país melhor e trabalhar junto com aquilo. 
Se o deputado vem pra cá querendo arrumar um monte de 
coisa, arrumar o país, não consegue, mas, se você se foca em 
arrumar uma coisa, já é um caminho, cê vai fazer bem. E pra 
pinçar uma coisa só, quem vai te posicionar é quem te pôs 
aqui dentro. Tem que falar com o seu povo. E o deputado não 
pode dizer se vai votar a favor ou contra da PEC-300 porque 
ele tem que votar de acordo com o líder, com o que a liderança 
decide; ele não é mais dono dele (...) então pra que que ele vai 
falar que é a favor se a liderança vai fazer ele falar não; ele vai 
falar uma mentira (...) se é votação de PEC, você depende da 
liderança, então é melhor não responder (...) e esse povo que 
manda já tá tão acostumado a mandar direto que nem liga se 
não responder, eles já sabem que não vão responder, pra eles, 
o importante é mandar; esse não é o voto, isso não dá voto; 
então não responder, não perde voto; então pra que você vai se 
desgastar? Não responder é melhor do que dizer não (...). (Ana, 
chefe de gabinete)

O deputado não tem medo de se envolver com assuntos 
polêmicos; tem deputado que não se envolve. Eu trabalhei 
com um que votou contra os transgênicos; ele perdeu muita 
votação, mas ele estava convicto e votou contra. É essa postura 
que acaba fazendo com que essa pessoa seja respeitada e seja 
por isso demandada para responder, para elucidar algumas 
coisas (...) O deputado recebe telefonemas e e-mails de vários 
estados por causa do fator previdenciário (...) A votação dele é 
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muito concentrada em Albuquerque, porque ele já foi prefeito 
lá, mas em outras cidades ampliou muito; acho que isso tem 
a ver com esses temas mais amplos e a forma como a gente 
responde. (Alba, assessora parlamentar)

Justificam também a desconsideração do Fale com o Deputado pela 
maioria dos parlamentares aspectos relacionados a tensões e concilia-
ções dos sentidos e práticas sugeridos por dualidades como Câmara dos 
Deputados/Câmara Federal e Casa política/proteger a Casa da política. A 
autorização para o discurso e o consentimento para o silêncio são conce-
bidos e norteados por disputas e conciliações internas, que pressupõem 
acordos, desacordos, considerações e desconsiderações, no jogo de forças 
entre agentes possuidores de distintos capitais dentro da casa legislativa:

Não existe nenhum treinamento, não tem um básico do 
secretário parlamentar. E cada gabinete funciona de um jeito 
dependendo da estrutura que for montada (...) Eu ligo, busco 
me informar, acompanho a Revista da Casa (...) Cada gabinete 
é particular tem a sua dinâmica (...) Mas todos nós somos 
secretários parlamentares (...) e você tem que fazer o que o 
deputado disser para você fazer. Existe uma desvalorização. E 
todos têm que fazer um pouco de tudo. Acho que tem que ter 
uma certa especialização. Posso fazer tudo, mas quando todos 
fazem tudo, você não consegue fazer bem. (Alba, assessora 
parlamentar).

(...) geralmente, o parlamentar tem que acompanhar coisas 
externas: de prefeituras, de ministérios, processos de 
prefeituras, processos de pensões alimentícias, e isso é uma 
trabalheira louca (...) e os gabinetes hoje funcionam como 
órgãos à parte, lá o parlamentar pode tudo, é claro, ele tem que 
ter poder sobre o seu gabinete, o gabinete é dele, mas esta é uma 
Câmara dos Deputados, nós precisamos zelar pela imagem 
da Casa. Então, não resta dúvidas, de que nós precisamos de 
um funcionário de carreira, não vinculado ao parlamentar, 



197

Parte II – Comunicação Legislativa e Democracia

mas vinculado à Câmara, como chefe de gabinete. [O assessor 
contratado] quer fazer tudo pro deputado, ele deve favor, ele 
quer fazer tudo pro deputado, ele tem medo de ser mandado 
embora, quer agradar o deputado; então ele faz coisas malucas 
que, no momento, podem agradar o deputado, mas que depois 
podem enterrá-lo. Então resolve esse problema colocando 
um funcionário de carreira no gabinete; se o deputado não 
gostar dele, troca (...) O profissional de carreira, se vir uma 
coisa errada, vai falar com o deputado que não é por aí, que 
não é o caminho ideal; o contratado não. Então, o profissional 
de carreira tem como exigir do parlamentar que respondam 
às cartas no gabinete. Porque ele sabe que isso é importante 
pra imagem da Casa. Ele foi treinado para isso. E assim eles 
ganham a confiança dos parlamentares. E todos querem isso, 
porque essa aqui é uma casa política, e todos sabem que, se não 
tiverem um bom entendimento com os parlamentares, não 
chegam a lugar nenhum, ninguém vai reconhecer os méritos 
dele. Eles precisam de gente que os reconheça e recomende. 
Senão, podem ficar na mão de chefia que disputa, o chefe fica 
morrendo de ciúmes dele, não valoriza e deixa o funcionário 
esquecido (...) Porque os funcionários dos gabinetes são gente 
que trabalhou em campanha a quem o deputado deve favor, 
amigos, filhos de amigos, filho de um vereador não sei de 
onde, de um prefeito, pessoas que vêm em busca de uma vida 
melhor, mas que não têm formação. Os textos, por exemplo, 
são horríveis. (...) E tem jeito pra acabar com isso: é só parar de 
contratar tanto analfabeto e fazer concurso público pra tudo. 
(Rosalva, ex-chefe de gabinete de um ex-presidente da Câmara).

Tal como visto anteriormente, as explicações para a desconside-
ração de um programa proposto institucionalmente são expressas em 
termos de oposições no interior da Casa, neste caso, entre gabinetes dos 
deputados e Câmara dos Deputados ou entre o vínculo com o parlamen-
tar e o vínculo com a Casa. Aos primeiros, associam-se as escolhas dos 
parlamentares livremente acima das regras institucionais; os favores e 
dívidas pertinentes à reciprocidade; e a consequente submissão desses 
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devedores – os funcionários dos gabinetes. Aos últimos, relacionam-se 
o mérito, os critérios universais, como a seleção de pessoal por meio de 
concurso público e a preocupação de que ações individualizadas macu-
lem uma suposta imagem institucional. Entre essas duas dimensões, para 
além de uma oposição simples, observam-se atitudes de avanço e recuo: 
se um chefe de gabinete concursado considera-se acima do jogo de reci-
procidades, tendo autonomia e capacidade para pressionar ou orientar 
os parlamentares, estes, por sua vez, podem trocar de chefe de gabinete. 
Nesse jogo, não entre iguais, mas entre agentes possuidores de distintos 
capitais (BOURDIEU, 2007), a busca por negociação é a que se vislumbra 
como a mais efetiva.

4 Considerações finais

Como se pode observar, a diversidade discursiva dos envolvidos na 
comunicação propiciada pelo programa Fale com o Deputado relativiza a 
dualidade entre o universal e o particular, construída por e construtiva 
de um ideal de modernidade. Ao buscar o contato com os parlamentares 
ou ao propor e falar sobre esse contato, aqueles envolvidos com esses pro-
gramas situam-se como sujeitos de biografias e projetos, falam por seus 
corpos profissionais e por uma universalidade cidadã, insinuam perten-
cimentos e intimidades, demandam favores e advogam direitos, susten-
tam ações éticas e racionais e agem por favorecimentos e submissões. Os 
discursos abordados, plenos de intenção por um fazer, não revelam visões 
privilegiadas sobre a representação e a participação; ao contrário, eles su-
gerem a percepção de uma multiplicidade de referências que se abrem a 
combinações várias a serem acionadas em prol da argumentação.

Mais do que demonstrar o predomínio de determinada visão do 
mundo da política, as perspectivas presentes em todo o material de aná-
lise insinuam tensões e, essencialmente, combinações entre lógicas nor-
malmente concebidas como excludentes: indivíduo e pessoa, público 
e privado, favores e direitos. Isso não quer dizer que não haja algumas 
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tendências nas três vozes abordadas: a Câmara em sua perspectiva ins-
titucional; os parlamentares e seus gabinetes; e a população que remeteu 
e-mails pelo Fale com o Deputado. Ao falar como instituição, a Câmara tende 
a privilegiar o oficial em sua expressão pública, impessoal e universal, 
ainda que não completamente. Ao se posicionarem os deputados, os 
discursos intensificam a relevância da lógica dos conhecimentos, dos 
contatos prévios, da reciprocidade. Quando a população se pronuncia, 
os discursos podem se apresentar isolados ou combinados, de forma tão 
simbiótica que acabam por assumir complementações causais e conse-
quenciais entre si.

Mais do que apropriação do público pelo privado por parte daqueles 
que detêm o acesso ao público, os textos mostram a não dissociação des-
sas dimensões, o que intensifica a percepção da possibilidade de trânsito 
entre uma e outra. Por outro lado, da perspectiva daqueles que acionam, 
com suas demandas, os parlamentares, estes são concebidos como ocu-
pantes de posição privilegiada para propiciar a aquisição de bens e ser-
viços, públicos ou privados, pela simples concessão ou por concretizar a 
intermediação. Isso ratifica a proposta de Kuschnir (1998) sobre o acesso 
como um bem escasso e não associado necessariamente a posses mate-
riais e sobre uma concepção do âmbito público não como domínio de to-
dos, mas como um conjunto de recursos sob a posse de elites políticas.

Além disso, ao mesmo tempo que se confirma, tanto da parte de 
remetentes, quanto de parlamentares e assessores, a ideia de uma ação 
parlamentar voltada ao atendimento local – do estado, do município, de 
pessoas – e de uma ação legislativa associada à universalidade veiculada 
pela ideia de nação, como proposto por Bezerra (1998), somam-se a isso 
a noção de legislar em atendimento a e a sugestão de benesses locais como 
algo associado à constituição de um ideal universal e abstrato, pertinente 
ao bem comum da nação. Por outro lado, da perspectiva institucional que 
se constrói como ideal – aqui identificada no portal e nos documentos so-
bre ele de caráter público –, o domínio do pessoal, do privado, ao contrá-
rio do identificado por Teixeira (1998) sobre o decoro parlamentar, não 
se constituiu como discurso legítimo, ou seja, a pessoa expôs-se como 
um não valor.
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O funcionamento incompleto do Fale com o Deputado sugere a consi-
deração de distintas percepções e vivências da política, que articulam o 
ideal de impessoalidade, universalidade e racionalidade no trato da coi-
sa pública com outras formas de sociabilidade política, relacionadas aos 
favores, à mediação e à representação localizada no estado, no municí-
pio, nas pessoas. Essas distintas dimensões de percepção e ação sobre o 
mundo da política – que se mostram combinadas, não excludentes e até 
harmonizadas nos discursos presentes nas mensagens da população –, 
aparecem nas disputas internas da Casa, ainda que se busque realizar o 
consenso, como disputa pela autorização para o seguinte discurso: con-
siderar ou não o programa proposto pela Câmara diz respeito a valores 
relacionados ao fazer a política e também à política interna da Câmara 
dos Deputados – ou seja, as disputas internas. Desse modo, negligenciar 
pode ser ainda mais marcante do que negar.

Ao propor o diálogo com a população sobre o fazer legislativo, a 
Câmara dos Deputados advoga a maior interferência de todos os brasilei-
ros, conceito múltiplo e inclusivo, nas decisões e no controle das ações do 
Estado. Para isso, o portal e, especificamente, o Fale com o Deputado cons-
tituem-se em mecanismos institucionais que aproximam dois princípios 
distintos, a democracia direta e a representação política. Com isso, busca-
se legitimar e qualificar a ação representativa, ao mesmo tempo em que se 
pretende desenvolver o potencial crítico e ativo da população com relação 
à coisa pública. Quando, todavia, o diálogo efetua-se, passam a ser salien-
tados múltiplos significados que expõem ações e argumentos intersticiais 
no interior da casa legislativa e entre aqueles que escrevem, estimulados, 
devido à oferta de participação. É justamente essa pluralidade de visões 
e ações sobre a dimensão política e o ato de assumir uma ou outra como 
mais ou menos legítima que influenciam a capacidade de efetividade des-
sas propostas institucionais.

Assim, se os diversos discursos abordados – no portal, nos documen-
tos sobre ele, nas mensagens eletrônicas encaminhadas pela população ou 
na ausência de respostas por parte dos parlamentares – são tomados como 
ação (PEIRANO, 2001), do ponto de vista da efetividade das propostas de 



201

Parte II – Comunicação Legislativa e Democracia

participação do programa em estudo e das demandas dos remetentes das 
mensagens, revelam-se disputas por autoridade discursiva e por formas 
de compreensão e consolidação de um fazer a política no interior da pró-
pria Câmara dos Deputados. Nesse sentido, a possibilidade, por exemplo, 
do silêncio dos deputados, ou seja, a resistência deles em considerar pro-
gramas propostos institucionalmente – o silêncio como ato – expressa, 
além da existência de disputas por autoridade, a presença de distintas 
lógicas e percepções sobre participação e representação políticas. Isso faz 
com que determinadas performances possam ser mais ou menos conside-
radas e os diálogos propostos pela Casa aproximem-se da lógica pertinen-
te aos monólogos, ficando o efeito no receptor à mercê daqueles que, no 
próprio jogo tensionado, disponham de um capital (BORDIEU, 2007) que 
os faça predominantes em dada situação.

Poder-se-ia, então, pensar na pouca relevância do Fale com o Deputado, 
caso sejam considerados os baixos percentuais de leitura e resposta das 
mensagens recebidas pelos parlamentares e seus gabinetes. Se foi assu-
mido, contudo, o fato de esse programa servir como um recurso de mobi-
lização acrescido, ao estimular, por exemplo, o contato com o sítio da Casa 
e a troca de informação entre os interessados, que se organizam em torno 
do envio das mensagens – ou seja, a mobilização de grupos e categorias 
em prol da pressão para a aprovação de determinadas proposições –, o 
programa passa a assumir algum papel produtivo.

Por outro lado, é preciso considerar os limites quanto à capacidade 
de interferência desse tipo de diálogo proposto por meio da internet. Ao 
mesmo tempo que se pode pensar na maior tangibilidade do real pelo vir-
tual (RIBEIRO, 1996), há, em contrapartida, a relativização do real quan-
do o seu acesso se busca pelo virtual. Nesse sentido, do mesmo jeito que 
a “magia de um clique” (RIBEIRO, 1996) nos teclados dos computadores 
dá-se como ato performático (AUSTIN, 1962), há sempre a expectativa de 
sua desconsideração ou da atenuação de sua força no mundo real, sua dis-
sociação do mundo real, e a consequente aceitação do seu negligenciar. 
Ou seja, sem recursos que regulem e cobrem algum efeito, esse tipo de 
diálogo proposto pode-se perder em um mundo real que se orienta por 
discursos autorizados (BOURDIEU, 2008).
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Embora se possa pensar nos limites da ação política e do controle 
social como associados à própria ferramenta eletrônica de participação, 
considerada a maior ou menor inclusão digital, são também os distintos 
significados sobre a política e as ações por eles engendradas que deter-
minarão maior ou menor efetividade dos recursos disponíveis. É preciso 
que se pense a internet em sua associação com a política e se considere 
não apenas os seus instrumentos, mas também a incidência de poder ou 
poderes – a própria política – sobre os recursos eletrônicos oferecidos.

Os discursos e exemplos sobre a capacidade de a internet ofertar mo-
bilização política, transparência, controle e informação são recorrentes. É 
preciso, contudo, vislumbrar as especificidades das situações, dadas, mais 
ou menos, por contextos do mundo real e pela maior ou menor capacidade 
de simulação desse real. A internet pode sim oferecer informação e algum 
controle, mas há que se ficar atento ao se hiperestimá-la. Se ela se propõe 
a gerar efeitos no mundo real, então é preciso que se dê alguma verificação 
sobre isso, pois se pode correr o risco de tê-la radicalizada em sua capacida-
de mágica de fazer. Este parece ser o caso do Fale com o Deputado.

A Câmara reafirma-se em sua perspectiva oficial de assumir a impes-
soalidade, a racionalidade e a universalidade como valores. Nesse sentido, 
a mudança do layout do portal é sugestiva e o cabeçalho atual com uma 
foto do Plenário, e não mais de pessoas, é exemplar. A imagem é sempre 
uma preocupação. No novo formato do portal, o Fale com o Deputado per-
deu o destaque que tinha no layout anterior; está visualmente mais dis-
creto. O formulário foi também modificado e não contém mais as opções 
para o envio a grupos de parlamentares. Um clique permite agora o envio 
para um único deputado e o número de mensagens enviadas foi, com isso, 
reduzido. A boa imagem continua ofertada, sem custos, enquanto a au-
sência de respostas se mantiver velada.
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Anexo A
Home do portal da Câmara dos Deputados
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Anexo B
Dicas para participar: 10 mandamentos
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Anexo C
Formas de participação popular
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Anexo D
Transparência
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Anexo E
Novo portal da Câmara dos Deputados



213

Parte II – Comunicação Legislativa e Democracia

O papel institucional da mídia legislativa 
da Câmara dos Deputados brasileira

Cristiane Brum Bernardes89

Resumo

Compreender o caráter institucional da comunicação realizada pelas 
quatro mídias mantidas pela Câmara dos Deputados – TV Câmara, Rádio 
Câmara, Agência Câmara e Jornal da Câmara – é o objetivo desta análise. A 
partir da etnografia da produção informativa desses veículos, é feita uma 
reflexão sobre as condições que moldam a produção noticiosa de forma a 
incluir conteúdos institucionais e intenções persuasivas da própria ins-
tituição. Conclui-se que a atividade profissional praticada nas mídias le-
gislativas é uma mistura de jornalismo e comunicação institucional. Esse 
caráter híbrido do jornalismo institucional interfere na identidade dos 
profissionais e na própria percepção deles sobre a atividade que exercem.

Palavras-chave: Câmara dos Deputados; mídias legislativas; comunicação 
institucional; identidade jornalística; jornalismo institucional.

1 Introdução

O foco deste artigo é a manifestação da comunicação institucional 
na produção de informações sobre o Parlamento, especificamente nas 

89 Doutora em Ciência Política pelo programa interinstitucional do Centro de Formação, 
Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados (Cefor) e do Instituto de 
Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Iesp/Uerj), em 
2010; mestra em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS), em 2004; jornalista e analista legislativa da Câmara dos Deputados.
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atividades jornalísticas realizadas pelas mídias legislativas mantidas pela 
Câmara dos Deputados: TV Câmara, Rádio Câmara, Agência Câmara e 
Jornal da Câmara. Apesar de haver dois setores específicos na estrutura da 
Secretaria de Comunicação da Câmara (Secom) para cuidar da comunica-
ção institucional – Coordenação de Divulgação Institucional e Coordena-
ção de Relações Públicas –, acredita-se que muitos princípios relacionados 
a essa atividade estejam presentes na produção conduzida pelos jornalistas 
desses veículos.

TV Câmara e Rádio Câmara têm uma grade de programação que não 
é exclusivamente jornalística, apesar dos programas informativos ocupa-
rem um espaço relevante. O objetivo desse artigo, contudo, não é tratar da 
programação musical da Rádio ou dos programas culturais da TV. O foco é 
a produção informativa das emissoras sobre o processo legislativo. Percebe-
se ainda que mesmo o Jornal e a Agência Câmara, veículos com foco noti-
cioso bastante acentuado, produzem material informativo que não poderia 
ser classificado como notícia dentro dos padrões clássicos da profissão. Ou 
seja, apesar do caráter informativo da maior parte dos produtos dos veícu-
los legislativos, nem toda informação produzida por eles é jornalismo.

Então, que tipo de informação estaria sendo veiculada pelos veículos 
da Câmara? Se não é produção jornalística, qual o caráter de tal produ-
ção informativa? Para se explicar essas questões, será mostrado como a 
cultura institucional se mistura às práticas jornalísticas nas emissoras e 
veículos de comunicação mantidos pela instituição. É importante lem-
brar, nesta reflexão, que as mídias legislativas desempenham o papel de 
“órgãos de comunicação oficiais do Poder Legislativo”, pois divulgam con-
teúdos necessários à comunicação do Parlamento com a sociedade e com 
as demais instâncias de poder.

Outro ponto a se destacar é o fato de a Secom estar inserida no am-
biente institucional da Câmara dos Deputados, ou seja, ser uma instância 
da burocracia legislativa. Essa condição determina uma série de proble-
mas na atividade jornalística a ser desenvolvida pelos veículos citados e 
estrutura relações entre jornalistas e gestores, em sua maioria servidores 
de carreira do Legislativo federal.
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É importante ressaltar que a reflexão apresentada nas páginas se-
guintes conformou com um dos três eixos analíticos da tese em ciência 
política defendida pela autora em 201090. Além da cultura institucional, a 
tese mostrou como a cultura política e a cultura jornalística interferem na 
produção das mídias legislativas, mas estes outros dois temas não serão 
tratados neste artigo.

Antes de ser iniciada a reflexão, contudo, é oportuno informar o lei-
tor sobre a criação do sistema de comunicação existente na Câmara dos 
Deputados. Gerido pela Secretaria de Comunicação (Secom), órgão que 
responde diretamente à Presidência da Casa, esse sistema começou a 
ser implantado em 1961, antes mesmo da ditadura militar. Naquele ano, 
foi criado o Serviço de Radiodifusão da Câmara dos Deputados e o pri-
meiro produto criado foi o noticiário de vinte minutos para o programa 
oficial A Voz do Brasil, em 1963. Até a década de 1990, a coordenação dos 
trabalhos era feita pela Assessoria de Divulgação Institucional e Rela-
ções Públicas (Adirp), órgão criado pela Resolução nº 20 de 1971. Depois 
de uma série de reformulações e adaptações feitas durante o processo de 
redemocratização e a partir do trabalho de comunicação da Assembleia 
Constituinte, o sistema foi estruturado nos moldes atuais no final da 
década de 1990 e a Adirp foi transformada na Secretaria de Comunica-
ção em 1998.

Apesar de ser o ponto de partida oficial para a criação das televisões 
legislativas, a Lei do Cabo (Lei nº 8977/1995) não serve como explicação 
para uma história completa dos meios de comunicação no Legislativo. 
O Senado, por exemplo, tinha desde 1993 uma central de vídeo que re-
gistrava as sessões e reuniões da Casa, produzia vídeos institucionais 
e distribuía material para as televisões privadas. A Câmara também já 
contava com esse serviço de divulgação das atividades por meio de víde-
os desde a década de 1970, dentro da estrutura da própria Adirp. Antes 

90 BERNARDES, C. B. Política, institucional ou pública? Uma reflexão sobre a mídia legislativa 
da Câmara dos Deputados. Tese (Doutorado) – curso de doutorado em Ciência Política, 
do Instituto de Estudos Sociais e Políticos (Iesp) da Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (Uerj), e do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor), da 
Câmara dos Deputados, 2010.
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da aprovação da Lei do Cabo, em 1995, o embrião das TVs legislativas já 
havia se formado.

Depois da criação das emissoras de TV da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais, em 1995, e do Senado, em 1996, a Câmara também resolveu 
criar seu canal de televisão. Em 1998, foi inaugurada a TV Câmara. Compos-
ta por alguns servidores concursados e muitos terceirizados, a TV destina-
va-se inicialmente a retransmitir as sessões do plenário e também dedicava 
um pequeno espaço de tempo à programação jornalística. Segundo texto 
que consta no próprio site da emissora, o canal foi criado em 20 de janeiro 
de 1998 “para transmitir as discussões e votações do Plenário e das comis-
sões, dando maior transparência à rede de elaboração das leis que regem o 
dia a dia da sociedade”. Entretanto, como o próprio texto destaca, “a partir 
de sua missão principal, tornou-se um veículo de promoção dos valores bra-
sileiros e consolidou-se como um canal público de informação e cidadania”.

Também em 1998, o boletim informativo que existia desde a déca-
da de 1960 foi transformado em um jornal diário. O Jornal da Câmara foi 
criado pelo Ato da Mesa Diretora nº 105 de 7 de outubro de 1998 e sucedeu 
a publicação Hoje na Câmara, que era confeccionada em formato de papel 
ofício, com oito páginas. Por sua vez, essa publicação havia substituído o 
Câmara Informa, síntese de notícias xerocadas em papel, distribuído inter-
namente nos anos 80.

Em janeiro de 1999, foi inaugurada a Rádio Câmara, seguindo o pro-
cesso que já havia sido iniciado no Senado. Em 2000, o processo foi con-
cluído com a estruturação da Agência Câmara, via internet. A criação da 
Secom, portanto, foi acontecendo aos poucos, com agregação de várias 
estruturas diferentes ao longo do tempo para atender às demandas gera-
das pela organização.
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2 Abordagem metodológica

Para obtenção dos dados analisados neste artigo, foi realizada uma 
pesquisa de cunho etnográfico sobre as condições de produção dessas mí-
dias. A observação de rotinas de produção jornalística permite a constru-
ção de uma compreensão detalhada do processamento das informações 
e das relações sociais que interferem na produção noticiosa. Por meio 
do acompanhamento da produção, foi possível analisar como os atores 
sociais se comportam durante o processo e presenciar as relações que se 
estabelecem entre os campos midiático e político. A autora concorda com 
Neveu que a “atenção às interações rotineiras das redações ou às relações 
com as fontes constitui um dos meios mais fecundos de compreender as 
realidades do trabalho jornalístico” (Neveu, 2006, p. 75).

A observação foi realizada entre janeiro de 2007 e novembro de 2009. 
A pesquisadora passou cinco meses – de agosto a dezembro de 2008 – tra-
balhando como repórter da Rádio Câmara e mais sete meses – de maio a 
novembro de 2009 – trabalhando como pauteira e editora de texto na TV 
Câmara. Nos demais períodos, atuou na equipe de reportagem da Agên-
cia e do Jornal da Câmara91. Durante a pesquisa, foram usadas algumas 
técnicas de coleta de dados típicas da pesquisa etnográfica: a escrita peri-
ódica, durante todo o período, de um diário de campo; a coleta não siste-
mática de documentos relacionados às discussões internas sobre o traba-
lho, como mensagens eletrônicas trocadas entre gestores e profissionais, 
orientações por escrito, resumo e atas de reuniões; e as entrevistas com os 
produtores, isto é, com os profissionais e gestores que atuam nos veículos.

Foram entrevistados 43 profissionais da Secom, assim divididos: 11 
da Imprensa Escrita, 14 da Rádio Câmara, 15 da TV Câmara e 3 gestores 
que não trabalhavam, à época, em nenhum dos veículos. As entrevistas 
foram todas gravadas e transcritas, totalizando 2114 minutos de grava-
ção (mais de 35 horas e 20 minutos), numa média de 49 minutos por 

91 Agência Câmara e Jornal da Câmara são dois veículos editados em diferentes suportes – 
internet e impresso –, mas produzidos pela mesma equipe, cujo setor responsável é deno-
minado Imprensa Escrita.
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entrevista. As entrevistas com os profissionais da rádio e da imprensa 
escrita foram realizadas entre os meses de novembro de 2008 e março 
de 2009, enquanto os profissionais da TV e os gestores de outros órgãos 
foram ouvidos no mês de dezembro de 2009.

A escolha dos informantes não seguiu uma amostragem aleatória, 
ao contrário, focou profissionais com algum tipo de poder nas etapas da 
produção jornalística, pelo menos no caso dos gestores. Os gestores são 
aqueles profissionais que, além de deterem uma função comissionada, 
exercem alguma tarefa de coordenação, gerência ou supervisão. Entre 
os servidores que não são gestores – repórteres ou editores, em sua to-
talidade –, foi feito um sorteio, porque esses constituem a maioria dos 
trabalhadores dos veículos e seria impossível, nos limites deste trabalho, 
entrevistar todos.

O roteiro básico das perguntas foi o mesmo para todos os entrevista-
dos, mas, em alguns casos, foram necessárias outras questões específicas 
sobre aspectos da atividade melhor observados pelos informantes. Em al-
gumas entrevistas, especialmente com gestores, o roteiro foi mais livre. 
Isso ocorreu tanto por conta da especificidade das tarefas desempenha-
das por eles quanto por causa de um posicionamento hierárquico implíci-
to que fazia com que tais gestores abordassem pontos não delineados pela 
pesquisadora para os demais informantes92.

3 Mídia como porta-voz

Um ponto importante da análise apresentada ao longo das próximas 
páginas é o papel central que as mídias legislativas cumprem na estrutu-
ração comunicativa do Parlamento: o papel de porta-vozes da instituição, 
ou seja, veículos comprometidos em veicular a versão oficial dos fatos re-
lacionados ao Legislativo.

92 A identidade dos informantes foi preservada para evitar transtornos pessoais a cada um 
deles e qualquer tipo de constrangimento para a pesquisadora.
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A mídia, em geral, serve para a comunicação entre os diferentes ra-
mos da burocracia estatal e cumpre diversas funções governamentais, 
conforme ressaltam Arnold (2004), Cook (2005) e Downing, este sobre a 
mídia comercial nos Estados Unidos:

A mídia – notadamente o New York Times e o Washington Post, 
mas também revistas semanais e mensais – é, portanto, o 
mecanismo pelo qual funcionários do governo normalmente 
tentam se comunicar uns com os outros. Esta comunicação 
é frequentemente antagônica, talvez porque representa 
uma tentativa de prolongar a batalha e levá-la para fora do 
departamento ou órgão por aqueles que a perderam, ou talvez 
por tentar sufocar uma nova iniciativa ao divulgá-la antes que 
tenha obtido o apoio necessário para ter êxito (Downing, 1986, 
p. 158, tradução nossa93).

O cumprimento dessas funções é ainda mais acentuado entre as 
mídias legislativas. Ao realizarem a função de porta-vozes da institui-
ção, os veículos da Câmara justificam sua existência não apenas para os 
deputados, mas também perante a sociedade, pois servem para a comu-
nicação do Parlamento com ela. Desse modo, toda informação veiculada 
pelas mídias legislativas carrega o peso de ser oficial. Essa oficialidade 
confere credibilidade às informações, por sua suposta correção. Nesse 
caso, as demais mídias podem veicular os dados divulgados nos veículos 
da Casa como corretos ou, pelo menos, oficiais, e isso exige dos veículos 
da Câmara um cuidado extra com a exatidão do que será veiculado. Como 
ressalta um gestor:

93 Tradução livre da autora para: “The media – notably the New York Times and the Washington 
Post, but also weekly and monthly magazines – are therefore the mechanisms by which civil 
servants will often try to communicate to each other. This communication is frequently 
adversarial, perhaps representing an attempt to prolong a battle by extending it outside the 
department in which one side has lost, or perhaps an endeavour to stifle a new initiative by 
disclosing it before the necessary coalition has formed to launch it successfully”.
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A gente tem que tomar um cuidado aqui com a questão 
de exatidão, porque queira ou não queira, a gente acaba 
funcionando lá fora, as pessoas naturalmente acreditam que 
essa informação é uma informação oficial. Não é tudo o que 
ela vai encontrar na página, na tramitação do projeto, por 
exemplo, mas saiu da gente, ele escutou pela gente, a gente tem 
que tomar cuidado com isso, tem que ser fidedigno, tem que 
tomar muito cuidado para não falar coisa errada (depoimento 
dado à pesquisadora).

Exatidão e objetividade das informações que são veiculadas são im-
portantes no discurso do grupo. O equilíbrio dos relatos aparece como 
uma verdadeira condição logística para atuação na Câmara, ainda que al-
guns profissionais admitam que a pouca autonomia da equipe em relação 
aos parlamentares dificulta esse objetivo. Para outros, contudo, o caráter 
institucional das mídias legislativas faz com que a exigência por credi-
bilidade seja ainda maior, exatamente por elas constituírem os veículos 
oficiais da Câmara.

Nós somos fonte primária para vários outros veículos de 
comunicação, dentro e fora do Brasil. Por isso, eu acho que 
a preocupação com a informação que a gente passa tem 
que ser muito grande. A gente não pode errar. Os outros 
veículos de comunicação podem errar, a gente não pode errar 
(depoimento dado à pesquisadora).

“Eu acho que a gente tem que buscar a imparcialidade, embora 
ela seja inatingível em seu estado mais puro. A gente tem que 
ter um norte de que nós não vamos privilegiar ninguém, que 
a gente vai ouvir as pessoas por critérios jornalísticos, que 
não são políticos, que não são partidários. Isso tem que estar 
claro para a gente. Acho que é o básico” (depoimento dado à 
pesquisadora).
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É interessante lembrar que o emissor institucional tem reconheci-
mento e lugar específicos ao falar. Entretanto, para ter credibilidade em 
seu discurso, aquele que fala tem uma série de características avaliadas:

a) legitimidade – outorga para se manifestar em nome de outros;

b) representatividade – delegação para se manifestar e agir por eleição 
ou designação;

c) autoridade – identificação entre tema e capacidade de abordá-lo;

d) autonomia – liberdade para dizer e independência em relação a 
implicados e implicações;

e) compromisso – relação direta entre dizer e fazer (Weber, 2007, p. 32).

Essas características fazem parte da avaliação do discurso das mídias 
legislativas por seus públicos e podem levar os cidadãos a atribuírem maior 
ou menor credibilidade aos seus conteúdos. Por terem esse caráter oficial, 
muitas vezes as mídias legislativas são vistas como interessadas nos pro-
cessos que noticiam, isto é, apresentam a versão mais agradável às próprias 
fontes, por constituírem um meio de comunicação dessas fontes com a 
sociedade e com os demais atores sociais94. Dessa forma, ainda que apre-
sentem legitimidade, representatividade, autoridade e compromisso, as 
mídias da Câmara não são vistas como autônomas em relação aos atores 
políticos. Por isso, perdem a credibilidade jornalística de atividade indepen-
dente e desinteressada, no sentido tradicional que identifica a mídia como 
o “quarto poder”, ou seja, um poder independente dos demais.

Na conceituação de Gomes (2004), os veículos de comunicação empre-
gados por grupos sociais, Estado ou um dos seus poderes deixam de funcio-
nar conforme a indústria da comunicação e geram o capital específico que 
interessa ao grupo de que são órgãos (Gomes, 2004, p. 58). Segundo o autor, 

94 Como lembra Neveu, a distância das fontes é um dos aspectos que garante autonomia 
para os jornalistas, impedindo a “permeabilidade das redações aos discursos institucio-
nais” (2006, p. 73). Obviamente, o autor faz referência aos veículos comerciais, mas cha-
ma-se a atenção do leitor para o fato de que tal independência é impossível nos veículos 
legislativos, pois são veículos institucionais por definição.
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os fins podem não ser lucrativos no sentido monetário, mas tais mídias 
são criadas para proporcionar os benefícios da propaganda, educação, 
proselitismo, arregimentação ou formação que disseminam (2004, p.59). 
São, portanto, veículos de atuação política.

Sob o viés da teoria clássica do jornalismo e na visão de Gomes, faz 
todo o sentido denominar essas mídias “veículos chapa-branca”, por se-
rem elas as responsáveis pela divulgação de versões oficiais da instituição 
sobre os fatos que ocorrem dentro dela. Assim, cabe aos veículos legislati-
vos dar voz aos parlamentares e veicular suas opiniões, bem como infor-
mar a sociedade sobre as etapas do processo legislativo e dar transparên-
cia aos debates que são travados no espaço parlamentar.

Por mais paradoxal que possa parecer, ao mesmo tempo em que per-
dem credibilidade como veículos jornalísticos, as mídias legislativas ga-
nham credibilidade como fontes de informação institucional, exatamen-
te pela identificação das características mencionadas acima. Isso ocorre 
porque, em princípio, as atividades de jornalismo e de comunicação insti-
tucional, ou relações públicas, representam diferentes percepções da ati-
vidade comunicativa. Apesar de complementares, as duas especialidades 
têm tarefas específicas a cumprir. As relações públicas, por exemplo, são 
encarregadas da gestão do relacionamento com os públicos, da comuni-
cação interna, da gestão da reputação da organização e dos agentes, da 
interatividade da organização com a sociedade e, por consequência, da 
gestão da imagem institucional. Ainda que ambas as atividades tenham 
compromisso com a verdade, segundo os códigos de ética adotados pelos 
profissionais, as relações públicas se posicionam do lado do emissor, isto 
é, caracterizam uma atividade estratégica para que o emissor atinja seus 
públicos específicos. Já o jornalismo, pelo menos no discurso oficial da 
profissão, tem o seu foco no interesse público, ou seja, nos atores sociais 
aos quais se destina a comunicação institucional95.

95 Gomes ressalta que a imprensa não é um sistema à parte, mas um dos componentes do 
universo político. A mídia, que surgiu como imprensa de opinião, foi usada pela burgue-
sia para defender seus interesses dentro da esfera pública, isto é, surgiu “hostil à esfera 
reservada da política e polêmica contra o Estado aristocrático” (Gomes, 2004, p. 46), o 
que deixa de ter sentido quando a burguesia assume o poder estatal.
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 A discussão sobre a objetividade jornalística e o papel da mídia nas 
modernas sociedades, contudo, aponta para uma compreensão mais am-
pla do jornalismo. Apesar de seu discurso profissional baseado no interes-
se público, a atividade jornalística serve também para que atores políticos 
e governamentais comuniquem-se uns com os outros, barganhem, adqui-
ram visibilidade e atuem na política por meio do poder simbólico. Isso 
significa que a atividade pode ser utilizada com intenções persuasivas, 
ainda que os profissionais não admitam isso. É inegável que, indepen-
dentemente do que querem, os jornalistas contribuem para a construção 
pública de representações e, por isso mesmo, influenciam a imagem de 
atores sociais, grupos e instituições. 

Além disso, autores como Neveu (2006) apontam para uma realidade 
social em que as lógicas econômicas questionam a independência jorna-
lística das redações comerciais, o que resulta na aproximação do jornalis-
mo à publicidade e na redução de sua autonomia como campo social. Ape-
sar dos limites e das garantias legais que a profissão conquistou contra o 
poder político, há em curso uma rediscussão dos modelos profissionais do 
campo jornalístico, por conta de transformações no funcionamento das 
próprias indústrias da informação.

4 Produção de imagem social

Para um profissional da Secom que está há mais de trinta anos na 
Câmara, a estrutura de comunicação, em comparação com a mediocri-
dade das discussões políticas feitas na Casa, é um exagero. “Nós criamos 
uma espécie de Parlamento paralelo”, acredita. Ou seja, noticiam-se tan-
tas coisas que a imagem noticiada da Câmara parece muito mais dinâmi-
ca, relevante ou ativa que a verdadeira Câmara.

As considerações do jornalista levantam um aspecto que não pode 
deixar de pautar uma análise das mídias legislativas: o trabalho de ima-
gem realizado pela atividade da comunicação institucional. Em outras 
palavras, a produção da imagem pública de atores ou instituições. Sobre 
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isso, é interessante lembrar que a falta de credibilidade do Poder Legisla-
tivo prejudica o regime democrático, uma vez que o Parlamento é o órgão 
estatal responsável pela representação das minorias no Estado, pela ex-
pressão das opiniões existentes na sociedade e pela fiscalização do gover-
no, especialmente quanto ao orçamento96. Uma instituição como o Par-
lamento, portanto, precisa ter a confiança dos cidadãos para assegurar a 
estabilidade de uma democracia, como ressalta Weber.

Os parlamentos modernos são, em primeiro lugar, re-
presentações daqueles que são dominados pelos meios da 
burocracia. Certo mínimo de aprovação íntima – pelo menos 
por parte das camadas socialmente importantes – é condição 
prévia da duração de toda dominação, mesmo da mais bem 
organizada. Os parlamentos são hoje o meio para manifestar 
externamente este mínimo de aprovação (Weber, 1999b, p. 560, 
grifo no original).

Tanto o jornalismo quanto a comunicação institucional podem servir 
para ampliar a compreensão do público sobre o Parlamento e melhorar 
sua imagem perante a sociedade. Entretanto, como são atividades pro-
fissionais específicas, cada especialidade comunicativa dará sua contri-
buição. A comunicação institucional é essencial em qualquer instituição, 
exatamente porque determina os canais de comunicação que serão esta-
belecidos com os públicos. As estratégias de comunicação institucional, 
por exemplo, servem para determinar as ferramentas de interatividade 
que serão utilizadas, com que finalidades e para quais públicos, com vis-
tas a promover o contato da instituição com o cidadão.

Estrategicamente, o conhecimento dos públicos aos quais se destina 
é essencial para a sobrevivência de qualquer instituição, seja pública ou 
privada. O estabelecimento de canais de comunicação com esses públi-
cos é, portanto, fundamental. Mas a comunicação institucional também 

96 Os argumentos apresentados neste item já foram desenvolvidos em trabalhos anterio-
res, como BERNARDES, C. B; BARROS, A. T, 2009. 
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é essencial para divulgação do conhecimento sobre a instituição e para 
que o cidadão tenha canais de acesso aos que comandam as suas decisões. 
Dessa forma, melhorias nos processos e mudanças de procedimentos po-
dem ser realizadas com base nas opiniões dos usuários dos serviços da 
entidade ou órgão.

Em uma instituição do Estado, como o Parlamento, a comunicação 
institucional assume um caráter ainda mais público e amplo, pois o inte-
resse primeiro da instituição é a continuidade da prestação do serviço ao 
cidadão. Segundo Pierre Zèmor, uma das finalidades principais da comu-
nicação pública, isto é, aquela feita pelas instituições públicas, é o escla-
recimento à população sobre o funcionamento institucional, os valores e 
as funções das diferentes instituições e sobre os debates dos projetos de 
mudança institucional e de políticas públicas (Zèmor, 1995). A partilha de 
informações de utilidade pública, portanto, é um dos objetivos centrais da 
comunicação pública (Zèmor, 1995).

Porém, é preciso esclarecer que, apesar de fundamental para a ci-
dadania, a comunicação institucional de um órgão como a Câmara dos 
Deputados não se confunde com o jornalismo. De fato, ela abrange várias 
outras estratégias além do jornalismo, tais como campanhas publicitá-
rias, ferramentas de contato direto com o cidadão e canais interativos. 
Apesar de também ter como objetivo a divulgação de informação sobre o 
funcionamento da instituição, as duas formas de comunicação são dife-
rentes, comportam atividades específicas e objetivos igualmente distin-
tos. Mas, elas se complementam em termos de resultados.

A diferença aparece nas próprias opiniões dos profissionais sobre sua 
atividade. Durante a elaboração do planejamento estratégico da Secom 
para o período de 2008 a 2010, 44 profissionais entrevistados dividiram 
as opiniões sobre o setor que deveria ser privilegiado nas ações do órgão 
para os próximos anos. Enquanto os jornalistas defendiam um conceito 
de comunicação pública e maior autonomia para os veículos jornalísticos 
mantidos pela instituição, profissionais de relações públicas e diretores 
de outras áreas da Casa defendiam a prioridade para a comunicação ins-
titucional e estratégias de integração entre os veículos e demais setores. 
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Nesse último caso, houve uma defesa da comunicação como uma ferra-
menta da instituição para chegar aos seus públicos e melhorar sua ima-
gem junto a eles.

Para os defensores da comunicação institucional, a política deve ter 
primazia no processo, de forma a melhorar a imagem da instituição, dar 
mais espaço para os deputados nas estratégias de comunicação e fazer 
com que os profissionais da Secom e as demais áreas técnicas da Câmara 
trabalhem em conjunto. Já os defensores da comunicação pública espe-
ram maior autonomia do setor de comunicação em relação aos demais 
órgãos da Câmara, especialmente dos veículos jornalísticos mantidos pela 
Secom, além de maior compromisso com a transparência, isenção e pres-
tação de serviços de informação fidedigna para o cidadão, mesmo quando 
a situação é desfavorável à instituição ou a determinados parlamentares.

A necessidade de autonomia em relação às demandas institucionais, 
principalmente na definição das pautas dos veículos, é recorrente entre 
os jornalistas, como mencionado anteriormente, apesar de muitos deles 
reconhecerem a importância das ferramentas de comunicação institucio-
nal para a Câmara. Mas o que os depoimentos mostram é que falta clareza 
sobre a classificação da atividade como jornalismo ou comunicação ins-
titucional por parte das equipes que trabalham nas áreas estratégicas de 
divulgação da instituição, provavelmente porque os próprios jornalistas 
identificam os aspectos híbridos da atividade. Entre os profissionais da 
Agência Câmara, por exemplo, é possível encontrar opiniões divergentes 
sobre as tarefas ali executadas. Enquanto alguns classificaram a prática 
do veículo como serviço público, uns definiram como comunicação insti-
tucional, e outros, como jornalismo97.

A polêmica transparece até mesmo na discussão de normas para a ati-
vidade, feita por um grupo de trabalho durante os anos 2008 e 2009. A ideia 
era aprovar uma regulamentação para a prática dos profissionais de comu-
nicação da Câmara. No esboço de projeto, um artigo do Código de Condu-
ta dos Profissionais de Relações Públicas foi incluído. Isso faria sentido se 

97 Para mais detalhes, ver BERNARDES, Cristiane Brum. O conceito de jornalismo público 
nos veículos da Câmara dos Deputados. Revista PJ:Br, São Paulo, v. 10, p. 10, 2008.
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todos os profissionais da Secom tivessem essa especialidade. Entretanto, a 
determinação de que “o servidor da Secom guardará sigilo das ações que lhe 
forem confiadas em razão de seu ofício e não poderá ser obrigado à revela-
ção de assuntos que possam ser lesivos à Câmara dos Deputados ou ferir a 
sua lealdade para com ela em funções que venha a exercer posteriormente” 
pode inviabilizar qualquer cobertura de escândalos ou denúncias contra 
um deputado ou grupo de parlamentares, por exemplo.

Isso pode ser uma postura ética adequada para um assessor de impren-
sa, mas não pode ser seguida por um jornalista que pretenda fazer uma ma-
téria puramente informativa sobre fatos que ocorrem dentro da instituição. 
Um profissional de um dos veículos admite que “tem esse dilema, do quanto 
a gente também tem que preservar essa instituição”. Outro profissional, da 
TV Câmara, ressalta sua opinião favorável a noticiar qualquer fato: “é uma 
visão de jornalista”. Segundo ele, tal visão “é a da transparência, da informa-
ção ao público, desagrade a quem desagradar”. E continua:

Os jornalistas que estão aqui são concursados exatamente 
para poder cumprir o papel estatal, de Estado da tevê, e não um 
papel de governo, ou seja, de situação. A gente não pode ficar 
preso aos desejos de quem estiver ocupando a Mesa Diretora 
da Câmara, por exemplo, e sim a gente tem que pensar sempre 
na sociedade (depoimento dado à pesquisadora).

O fato de a cobertura se ater aos fatos institucionais da Câmara tam-
bém provoca divergências entre os profissionais. Para alguns, torna a ati-
vidade repetitiva, burocrática, relatorial e excessivamente institucional, 
enquanto outros acreditam que o critério editorial restrito aos eventos 
internos garante a isenção e a pluralidade da cobertura. Para alguns, a 
principal diferença em relação aos veículos comerciais é “a preocupação 
com a correção e a credibilidade”, exatamente por ser um veículo oficial de 
um poder. O caso da Agência Câmara talvez seja exemplar dessa confusão, 
uma vez que as informações de caráter jornalístico aparecem misturadas 
a dados institucionais, até mesmo pela caracterização dessa agência como 
uma das páginas do portal da Câmara na internet. O internauta pode pular, 
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portanto, de uma notícia sobre a aprovação de um projeto diretamente 
para o discurso do deputado e para o texto original da proposta, que não 
são, obviamente, textos jornalísticos.

A mistura entre os gêneros jornalísticos da notícia, da entrevista, da 
reportagem e de outros tipos de produção informativa, especialmente 
as íntegras de propostas e discursos, acaba por criar um veículo híbrido 
composto por informações legislativas, sejam aquelas obtidas de forma 
jornalística, sejam aquelas disponibilizadas dentro do próprio processo 
legislativo. Mais que a televisão ou o rádio, a internet parece ser o veículo 
mais confuso, neste aspecto, por incluir tanto o jornalismo quanto estra-
tégias claras de comunicação institucional no mesmo suporte.

Portanto, apesar do alto teor informativo, grande parte do que é pro-
duzido pelos veículos da Câmara não pode ser considerado jornalismo. 
Programas de televisão, campanhas informativas de rádio, informações 
prestadas pela Agência Câmara, entre outros produtos, constituem con-
teúdos institucionais úteis para a população, mas que não atendem aos 
critérios de enquadramento jornalístico. Mesmo no caso em que são pro-
duzidos por jornalistas, como as campanhas informativas ou os textos so-
bre projetos de lei, tais produções não são classificáveis entre os gêneros 
jornalísticos. Em muitos casos, trata-se de produções híbridas, isto é, pro-
dutos de alto teor institucional, mas que também exibem um valor infor-
mativo de utilidade pública. Aliás, a tendência é verificada em vários tipos 
de informação, com especial ênfase para a informação política.

A informação em geral, e a informação política em arti-
cular, há muito transbordou a esfera propriamente jorna-
lística, invadindo outros territórios, transmutando-se nas 
mais curiosas metamorfoses e hibridismos, de tal forma que 
hoje, quantitativamente, há praticamente tantos produtos 
informativos e híbridos quanto produtos de ficção na televisão 

comercial e no mercado editorial (Gomes, 2004, p. 312).
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Os profissionais da Câmara têm noção dessa mistura que se verifica 
na produção cotidiana de informações sobre o Parlamento98. Ao analisar 
as programações da TV Câmara e do Canal Del Congresso mexicano, Dul-
ce Queiroz (2007)99 concluiu que:

os noticiários produzidos pelas TVs legislativas se classi-
ficam, em parte, como jornalismo – na acepção tradicional da 
palavra – uma vez que adotam os mesmos princípios, técnicas 
e valores dos jornalistas tradicionais, tendo inclusive, o mesmo 
destinatário, qual seja, o público. Contudo, além de serem 
produzidos por emissoras pertencentes a uma instituição, estes 
telejornais incorporam também, em sua produção noticiosa, 
elementos típicos da comunicação institucional. Outro fator 
que nos impede de classificar os noticiários legislativos como 
puramente jornalísticos é o fato de não existir, nas rotinas 
produtivas das redações legislativas, a prática da reportagem 
investigativa, não havendo, portanto, a denunciação. Assim, 
concluímos que os noticiários legislativos se encontram em 
uma zona de fronteira e de mixagem entre o jornalismo 
tradicional e a comunicação institucional. (...) Concluímos, 
portanto, que os noticiários produzidos pelas TVs legislativas 
são o resultado de uma fusão entre o jornalismo tradicional 
e a comunicação institucional, podendo ser classificados 
como jornalismo institucional. Nesse sentido, consideramos, 
ainda, que os profissionais que trabalham nas redações de 
emissoras legislativas devem ser considerados jornalistas e não 
comunicadores institucionais (Queiroz, 2007, p. 201-202).

98 Em sondagem realizada em 2009 com jornalistas que trabalham em várias instituições 
legislativas do Brasil, Gonçalves (2010) identificou que 67,86% deles avaliaram o resul-
tado de sua atividade como uma informação híbrida. Para 32,14% dos respondentes, é 
uma mescla de jornalismo, propaganda partidária/ideológica e relações públicas; 28,57% 
avaliaram que se trata apenas de informação jornalística; e outros 28,57% acreditam ser 
uma combinação de relações públicas com informação jornalística.

99 Dulce Queiroz, autora de uma dissertação que compara a TV Câmara ao Canal Del 
Congresso do México, é jornalista concursada da Câmara dos Deputados, onde trabalha 
há mais de dez anos.
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Queiroz adota, portanto, a hipótese da hibridização dos gêneros no 
campo comunicacional, algo já ressaltado por vários pesquisadores. Para 
muitos jornalistas da Câmara, a confusão de gêneros não é um problema. 
Alguns afirmam, inclusive, que os veículos deveriam assumir sua vocação 
institucional e dar mais atenção para os conteúdos informativos que não 
são, necessariamente, jornalísticos.

Essa tendência à hibridação dos gêneros na produção midiática já foi 
tratada por vários autores. A criação baseada em gêneros é uma caracte-
rística bastante forte da produção cultural massiva, em que os artigos são 
fabricados a partir de modelos preexistentes, seguindo normas e padrões 
de produção já consagrados pelos consumidores, para que não haja risco de 
um investimento não dar retorno financeiro. Os bens culturais precisam, 
assim, estar adequados aos estereótipos fundamentados nos gêneros. 

Embora presentes na literatura desde os gregos (lírica, epopeia, dra-
ma), os gêneros sofrem uma reciclagem e transformam-se no momento 
em que se difundem nas diversas manifestações culturais da indústria 
cultural. Mais que estratégias de comunicação, função primordial na li-
teratura clássica, por exemplo, os gêneros passam a determinar a base 
da produção das formas simbólicas, servindo aos produtores como estra-
tégia de conquista do público. O gênero estabelece estereótipos para os 
produtores ao condicionar as expectativas das audiências e estipular os 
critérios que cada produto deve cumprir para enquadrar-se nos moldes 
predeterminados de cada gênero (Wolf, 1995; Jones, 1995).

Desta maneira, o gênero apresenta um aspecto específico, como uma 
chave, que o identifica, uma espécie de característica central, comum a to-
dos os programas (Martín-Barbero, 1987; Laseur, 1997). Porém, as contra-
dições e as oposições verificadas no contexto social estão dentro dos gê-
neros, uma vez que estes são categorias históricas sujeitas às tensões que 
a cultura como um todo sofre. Por isso, os gêneros não são estáticos, mas 
mudam ao longo do tempo. Dessa forma, a hibridização é uma tendência 
visível de produções midiáticas baseadas em gêneros, por exemplo, as que 
misturam realidade e ficção, como os reality shows, ou entretenimento e 
informação, como os documentários.
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Ao falar da comunicação pública, Maria Helena Weber identifica 
uma mistura entre informação institucional e jornalística cada vez maior 
na indústria de mídia, uma vez que os próprios critérios de noticiabilida-
de são agendados por interesses políticos e econômicos de consumo da 
informação (Weber, 2007, p. 29-30). Se isso ocorre na mídia comercial, 
não é de se espantar que aconteça também nas mídias legislativas, cujo 
caráter híbrido é ainda mais flagrante. Conforme a autora, há um tensio-
namento entre diferentes modalidades comunicativas (informativa, per-
suasiva e institucional) nos aparatos de comunicação criados por atores e 
instituições da política (Weber, 2007, p. 30).

Mais um ponto que contribui para essa mistura é o fato de que boa 
parte desse material informativo é produzida pela equipe de jornalistas, 
mesmo quando não constituem matérias jornalísticas. É o caso dos tex-
tos feitos a partir dos projetos. Apesar de sua escrita remeter ao jornalis-
mo, esse material, na maioria das vezes, não passa de uma transcrição 
do projeto para uma linguagem mais coloquial e, portanto, mais acessí-
vel aos leitores do que o linguajar jurídico. Não há apuração ou atividade 
de coleta de informações, mas uma reescrita de um material jurídico em 
termos jornalísticos, ainda que essa reescrita organize as informações 
em uma edição jornalística, ou seja, contenha algo que chama a atenção 
do leitor e um pequeno resumo das informações principais do projeto. 
Em suma, é feita uma edição jornalística sobre um material informativo 
de outra origem.

A Rádio Câmara e a TV Câmara também apresentam uma mistura 
de gêneros textuais em suas grades de programação, com destaque para 
programas musicais na rádio e programas de caráter cultural na TV, tais 
como curtas-metragens e programas musicais. Apesar disso, parece mais 
fácil fazer a separação entre a programação institucional e os programas 
jornalísticos nas duas emissoras do que na Agência Câmara, uma vez que 
o veículo não oferece espaço para o entretenimento ou a cultura, tendo 
um foco especificamente informativo.

Obviamente, não há como fazer uma classificação tão rígida da progra-
mação das emissoras, separando completamente os produtos jornalísticos 



232

Legislativo e Democracia: Reflexões sobre a Câmara dos Deputados

dos institucionais. Afinal, a produção jornalística poderá ter grande influ-
ência sobre a imagem da instituição, assim como as produções institucio-
nais poderão ter um caráter informativo. Do mesmo modo, ainda que a 
simples redação jornalística de um texto legislativo não possa caracterizar 
prática jornalística por completo, não deixa de ser uma forma de edição 
jornalística de um material de caráter altamente informativo, ainda que 
escrito com o objetivo de propor alterações na legislação.

5 Comunicação nas organizações

A comunicação institucional também é chamada por vários auto-
res de comunicação organizacional. Por se tratar o Parlamento de uma 
instituição política, preferiu-se, aqui, o primeiro termo. Efetivamente, 
como veículos de comunicação mantidos por uma instituição política e 
governamental, as mídias da Câmara realizam um trabalho de produção 
de imagem e exibem uma série de conteúdos informativos destinados a 
comunicar valores, serviços e direitos dos cidadãos. Neste sentido, ao efe-
tuarem a comunicação da Casa com o público brasileiro, tais mídias são 
veículos institucionais, ainda que muitos profissionais não concordem 
com essa caracterização.

No período de realização dos trabalhos empíricos, a pesquisadora 
encontrou, por acaso, dois colegas da Secom em um almoço e teve a opor-
tunidade de conversar informalmente com eles sobre a atividade profissio-
nal. Um deles, jornalista da TV Câmara, defendeu o papel institucional que 
a emissora deveria cumprir, fazendo um trabalho de imagem da Câmara. 
Segundo ele, é para isso que servem as mídias da Câmara, para melhorar 
a imagem da instituição, para atuar com foco nas atividades da Casa. Ele 
citou vários programas, incluindo documentários e curtas para dizer que, 
apesar de ótimos programas, não deveriam estar na grade da emissora, pois 
não fazem parte de seu papel. Ele afirmou também que a TV Câmara tem 
de deixar de lado a ideia de ser uma emissora pública, tem que ser somente 
uma TV institucional, da Câmara. Em determinado momento, chegou a di-
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zer que se irrita quando assiste aos programas que considera “desviados de 
sua função”, pois vê que seu dinheiro está sendo mal-empregado.

O outro colega jornalista que dividia a mesa questionou alguns pontos 
da argumentação e afirmou que a TV precisa ser educativa, ter mais profun-
didade no noticiário, com uma boa localização histórica dos assuntos, para 
melhorar a democracia no país. Segundo ele, “não são apenas as emissoras 
educativas que precisam ser educativas”. Ele também perguntou se traba-
lhar a imagem da Câmara significava esconder os fatos negativos, os escân-
dalos dos telespectadores, ao que o jornalista da TV respondeu que não, que 
isso não deveria ser feito e que não era feito pela emissora.

É interessante a posição desse profissional da TV Câmara, que é um 
repórter bastante jovem, oriundo da mídia comercial, sem cargo de chefia 
e que está em atividade na função jornalística. Não foi um dos gestores 
nem uma das relações públicas da Casa quem fez as declarações, mas um 
representante do grupo denominado nesta análise de “jornalistas”. Isso 
revela que existem mais complexidades em jogo no discurso dos profis-
sionais da Secom sobre a própria atividade do que é possível reconhecer 
à primeira vista.

Afirmam outros jornalistas da TV Câmara:

Não vejo a TV Câmara como uma TV pública, como muita gente 
vê. Eu vejo como uma TV institucional. Isso me orgulha muito. 
Eu trabalho para uma instituição, talvez a mais importante da 
República, que é o Poder Legislativo. Não me diminui nada 
dizer que trabalho para uma TV institucional em vez de uma 
TV pública. A gente pode até falar que a TV Câmara faz parte 
de uma coisa que se poderia chamar de campo público onde 
estariam as TVs universitárias e as TVs educativas, etc. Mas eu 
entendo ela como uma TV institucional. Então, é uma TV que 
dá transparência aos atos praticados no âmbito da Câmara 
do Deputados. Inclusive o confronto de opiniões, pois uma 
das funções aqui é ser fórum de discussões e dar curso às 
investigações e à fiscalização dos demais poderes (depoimento 
dado à pesquisadora).
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Acho que ela é institucional, na medida que você dedica espaço 
para Plenário. Tem dia que você passa 12 horas de Plenário. 
Só uma TV institucional passa 12 horas de Plenário, porque o 
Plenário não é uma atividade que o formato seja adequado à 
televisão, entendeu? Nós estamos na sociedade do espetáculo, 
em que todas as solenidades públicas, a troca da guarda da 
Rainha, os shows de rock, as missas, tudo hoje está adequado à 
televisão. O formato da cena pública hoje é para ser uma cena 
televisada. E o nosso Plenário não é uma peça televisada, ele é 
péssimo para a televisão. É difícil você ver, porque tem discurso 
muito longo, as pessoas falam demais, falam alto, falam errado, 
quem não é um conhecedor da atividade do Plenário tem uma 
dificuldade de identificar as coisas ali e discernir o que está 
acontecendo. Então, se você dá 12 horas por dia de plenário, 
só pode ser uma TV institucional, entendeu? Nenhuma outra 
TV daria 12 horas de Plenário. Nem pública, nem privada, nem 
estatal, nem nada. Só uma TV da instituição mesmo para dar 
(depoimento dado à pesquisadora).

Um dos profissionais ressalta que a comunicação institucional preci-
sa ser feita pelas mídias legislativas, pois elas representam a instituição, 
atuam como porta-vozes oficiais do órgão.

A questão institucional vez ou outra precisa fazer parte disso. 
Mas eu acho normal. A igreja católica tem a Rede Vida, a 
emissora de televisão dela. Vamos fazer uma comparação bem 
direta com a Câmara. Quando ela é atacada em alguma coisa, 
nada mais legítimo que ela se defender por meio daquela rede. 
Eu acho normal. Ou que defenda os pontos de vista dela nessa 
rede também. Que use a rede pra amplificar os pontos de vista 
dela. Pra prestar contas, no caso da Rede Vida, pra massa de 
pessoas que tem aquela devoção religiosa e que precisa disso. 
Ou pras pessoas que trabalham na grande instituição, porque a 
Igreja Católica tem toda uma ramificação, toda uma estrutura 
pelo país pra se sustentar, então ela precisa da comunicação, é 
um negócio valiosíssimo esse veículo de comunicação pra ela 
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fazer essa máquina que a sustenta funcionar corretamente. 
No caso da Câmara acho que é a mesma coisa: há milhões 
de coisas institucionais que a gente tem que destacar, tem 
que informar. Não tenho pudor disso. É diferente de você 
usar a TV Câmara pra divulgar, pra fazer a divulgação 
muito intensiva das atividades de alguém que, por exemplo, 
naquele momento ocupa a presidência da Câmara. Acho que 
a presidência da Câmara tem naturalmente uma presença 
muito forte na TV Câmara e na rádio e no jornal porque o 
presidente é uma figura que, digamos assim, está ‘em todas’. 
Em todas as questões ele está participando, é natural que 
ele apareça muito, que o nome dele seja citado o tempo 
inteiro. Mas isso faz parte de uma circunstância noticiosa 
(depoimento dado à pesquisadora).

O que muitos autores costumam chamar de jornalismo institucional 
é composto por um conjunto de suportes e estratégias de informação que 
tem como objetivos principais “a consolidação do ponto de vista da orga-
nização, o reforço de suas diretrizes e o eco de suas posições ideológicas” 
(Silveira, Adghirni, 2008, p. 2). Viana (2008) destaca que os jornalistas que 
trabalham com jornalismo institucional fazem críticas sim, mas as fazem 
diretamente às lideranças das organizações, sem publicá-las. “E quando 
as publica é dentro de uma estratégia determinada, com sinal verde da-
queles que efetivamente decidem”, ressalta. Por isso, o compromisso com 
a sociedade não é direto como no jornalismo tradicional, mas mediado, 
por força do sigilo, pela hierarquia organizacional. Segundo o autor, a pu-
blicação ou não de uma matéria no jornalismo institucional depende da 
liderança da organização, não do jornalista.

Apesar do formato jornalístico e da produção de notícias, entrevistas 
e outros gêneros de produção noticiosa, tal jornalismo tem como objetivo 
principal a disseminação de informações sobre uma determinada organi-
zação. Por esse motivo e também pelo fato de que a decisão final não de-
pende do jornalista, mas do comando organizacional, vários pesquisadores 
chegam a desconsiderar tais práticas como jornalísticas, afirmando que 
deveriam ser incluídas no rol das relações públicas, principalmente porque 
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a intenção principal é defender os pontos de vista do emissor, e não do pú-
blico. Alguns jornalistas da Câmara se alinham a esta perspectiva.

A gente faz uma comunicação... de house organ às vezes. A 
verdade é essa. Eu estudei relações públicas durante um ano e 
não vejo diferença conceitual entre os princípios das relações 
públicas, que não existem para enganar ninguém, mas para 
destacar o que é positivo dentro de uma instituição, e o que 
nós fazemos aqui. O nosso trabalho está no meio do caminho 
entre o jornalismo e as relações públicas. Não acho que isso 
é ofensivo, não, entendeu? Acho que é uma realidade. Você 
acaba admitindo isso. (...) Às vezes, o que a sociedade quer 
ver é exatamente o que você não pode mostrar. Eu acho que 
a gente fica traçando mais de uma Câmara, como um país das 
maravilhas, e acho que ninguém lá fora engole isso.

Blumler e Gurevitch (1986) enfatizam as diferentes visões exibidas 
por jornalistas britânicos sobre o Legislativo. Segundo os autores, en-
quanto os jornalistas da mídia comercial enxergam o Parlamento, primor-
dialmente, como uma fonte privilegiada de informações, os servidores da 
instituição têm uma visão “sagrada” do Poder Legislativo, exatamente por 
seu simbolismo como instituição-base da democracia. De certa forma, 
essa visão também transparece nas diferenças captadas entre as ativida-
des de relações públicas – destinada a preservar a imagem da instituição 
e realizar sua comunicação com seus diferentes públicos – e de jornalis-
mo – interessado em veicular informações úteis sobre a instituição para 
a população.

Resumindo, enquanto servidores de relações públicas e dos setores 
administrativos acham que os veículos legislativos devem servir para 
melhorar a imagem da Câmara dos Deputados – opinião compartilhada 
por muitos deputados –, vários jornalistas acham que as mídias legisla-
tivas devem levar informações relevantes sobre a Câmara para a popu-
lação brasileira, o que inclui informações negativas para a própria ima-
gem da instituição ou para seus integrantes. É importante ressaltar, no 
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entanto, que o principal problema diz respeito à atividade dos veículos 
de comunicação, uma vez que os próprios jornalistas sabem e concordam 
com a realização de atividades de comunicação institucional pela própria 
Secom. O que muitos deles parecem defender, contudo, é que essas ativi-
dades sejam separadas da prática e dos produtos jornalísticos. Ou seja, a 
comunicação das iniciativas dos demais órgãos da Câmara, quando não 
houver interesse do público desses veículos sobre elas, deve ser feita pela 
Assessoria de Imprensa da Casa, não pelos repórteres e editores da Agên-
cia Câmara ou da TV Câmara.

Em princípio, essa separação entre as áreas jornalística e de relações 
públicas na Secom parece muito fácil, mas não é o que ocorre na práti-
ca. Exemplo comum são as exposições realizadas nas dependências da 
Câmara. Eventos deste tipo têm, claramente, uma intenção de melhorar 
a imagem da instituição e fazer com que mais pessoas circulem pelo Par-
lamento, visitem os prédios do Legislativo e obtenham mais informações 
sobre a instituição. Mas os veículos de comunicação do Parlamento não 
deveriam divulgar informações sobre elas, por conta desse caráter insti-
tucional? Interessa ao público da Rádio Câmara, por exemplo, saber que 
os quadros desse ou daquele pintor estão expostos no Prédio Principal? A 
questão subjacente é que a divisão entre informação puramente institu-
cional e informação de interesse público não é tão bem delimitada quanto 
supõem muitos estudiosos de comunicação e de política. Informações que 
sirvam para melhorar a imagem de uma instituição podem sim ser funda-
mentais para os diferentes públicos daquela organização, podem cumprir 
funções públicas importantes. O problema é transformar o caráter público 
da comunicação institucional em comunicação laudatória ao Poder Legis-
lativo, porque mesmo a informação institucional precisa levar em conta o 
interesse público de uma instituição como o Parlamento.

Como já mencionamos anteriormente, a questão da credibilidade do 
jornalismo enquanto campo autônomo de produção informativa é o que 
está em questão. Se a decisão final sobre o que deve ser noticiado não cabe 
ao jornalista, como fica a autoridade e a competência profissional? Como 
o leitor vai lidar jornalisticamente com um gênero de produção híbrido, 
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que não pode receber a mesma credibilidade das informações publicadas 
por outros veículos?

6 Jornalismo institucional no Parlamento

É preciso, entretanto, destacar as diferenças entre o jornalismo prati-
cado nas mídias legislativas e o jornalismo institucional. A primeira delas 
é o caráter específico da instituição Parlamento, que não pode ser compa-
rada a uma empresa, a uma organização não governamental ou mesmo 
aos demais poderes do Estado. O caráter parlamentar difere, basicamen-
te, pelo status político dos atores que o integram. Os deputados são re-
presentantes da população, democraticamente eleitos, e não acionistas de 
uma corporação. Por isso, acredita-se que defendam o interesse comum, e 
não o interesse específico de uma corporação ou grupo social – ainda que 
caibam críticas às instituições representativas e ao próprio sistema repre-
sentativo brasileiro, com as complexidades e distorções que se possam en-
contrar no sistema eleitoral. Por exercerem um mandato conferido pela 
população, pode-se dizer que tanto deputados quanto mídias legislativas 
precisam estar a serviço da sociedade, e não de seus próprios interesses ou 
dos interesses da instituição.

Queiroz também ressalta a diferença entre emissoras mantidas pelo 
Legislativo e pelo Executivo. Para a autora, a pluralidade partidária essen-
cial nos canais legislativos é uma vantagem comparativa em relação aos 
canais mantidos diretamente pelos governos.

No ambiente das redações legislativas, é imperioso conceder 
espaço a todos, uma vez que no parlamento, cada deputado 
e cada senador têm o mesmo grau de representatividade. 
Cada qual – independente do número de parlamentares que 
compõem a sua bancada – tem direito a voz nestas emissoras 
(ainda que persistam mecanismos que favorecem a atuação 
de bancadas majoritárias, como no caso da composição da 
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Comissão Bicameral, do México). Enquanto uma emissora go-
vernamental, por exemplo, tem apenas uma figura central – que 
é a do presidente da República – as TVs legislativas têm cente-
nas de deputados e senadores, com posições políticas as mais 
divergentes: políticos de esquerda, de centro-esquerda, de direi-
ta, moderados, conservadores, etc... O caráter pluripartidário e 
portador de diversas tendências verificado na grande maioria 
dos parlamentos latino-americanos é o que pode garantir (e 
já vem garantindo) aos noticiários das TVs legislativas uma 
maior autonomia relativa e uma maior liberdade de expressão. 
Esta característica permite (e quase obriga) que os profissio-
nais destas emissoras tratem de todos os assuntos, de forma 
transparente, independente, equilibrada e plural – sob o risco 
de sofrerem pressões por parte de parlamentares e eleitores 
que, por ventura, não se sintam representados nestas emisso-
ras (Queiroz, 2007, p. 206-207).

Outra diferença diz respeito ao status dos próprios jornalistas como 
servidores públicos. Em sua maioria, os profissionais do jornalismo na 
Secom são concursados, isto é, são servidores de carreira, que não podem 
ser demitidos pela simples vontade dos gestores ou detentores dos cargos 
políticos. Essa condição pode garantir maior autonomia para os jornalis-
tas das mídias legislativas do que para seus colegas das mídias comerciais 
e de outras mídias das fontes, tais como organizações privadas. Desse 
modo, acredita-se que a simples caracterização do jornalismo praticado 
pelas mídias legislativas como jornalismo institucional deixa de lado al-
gumas questões importantes.

A autora concorda com Gonçalves em sua análise de que “os jornalistas 
legislativos são atores sociais que possuem relações de duplo pertencimen-
to ou dupla identidade” (2010, p. 12). Segundo esse autor, os profissionais 
que atuam nas mídias legislativas “transitam em espaços de conivência e 
interação entre a imprensa, o meio político e a administração pública” e, 
por isso, tais profissionais são “jornalistas-servidores públicos” (Gonçalves, 
2010, p. 12-13). Assim como esse autor, não se pretende, aqui, menosprezar 
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os jornalistas legislativos por sua identidade dupla. Ao contrário, quer-se ape-
nas ressaltar uma realidade empírica que parece ser constante na atividade.

Porém, as palavras de um colega da Câmara sobre o assunto deixam 
transparecer certo incômodo dos profissionais com essa identidade dual, 
especialmente em sua mescla com as relações públicas.

Infelizmente, eu posso dizer que a minha conclusão, sem 
ofender ninguém, nenhum dos colegas que trabalham aqui, 
é que nós fazemos um jornalismo chapa-branca aqui dentro. 
(...) Não me sinto jornalista aqui. Me sinto um jornalista, como 
é que eu posso dizer... mesclado, sabe? Meio jornalista, meio 
RP. E o lado RP é mais forte. (...) O nosso trabalho aqui é um 
equivalente funcional do trabalho de assessor. Porque o seu 
objetivo primordial é agradar ao assessorado. E nas brechas 
é que você tenta fazer alguma coisa a mais. É um assessor. 
Acho que a Secom é uma assessoria de imprensa, entendeu? 
Da Mesa, dos cabeças do Congresso (depoimento dado à 
pesquisadora).

Apesar do aparente incômodo com a indefinição de papéis ou com 
uma definição considerada pouco jornalística, é comum perceber no dis-
curso dos jornalistas certa fluidez nos papéis atribuídos à profissão. Em 
estudo realizado na década de 1990 com profissionais dos principais jor-
nais e revistas do país, Cardoso (1995) identifica diferentes papéis ressal-
tados por eles: fiscalizador do governo, formador de opinião, mediador 
isento. O autor conclui afirmando a existência de “uma tensão entre isen-
ção e responsabilidade no tratamento da notícia, tensão que envolve tanto 
conteúdos noticiados quanto a forma de fazê-lo” (Cardoso, 1995, p. 139). 
Neveu, por sua vez, ao falar da realidade francesa, identifica o jornalista 
quase com os mesmos termos:

Muitos jornalistas vivem seu trabalho como uma missão de 
serviço à população, a quem eles levam informações úteis. Ser 
jornalista é ser o "mediador" que deixa visível a vida social, 
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o "pedagogo" e o "organizador" que põe clareza no caos dos 
acontecimentos. A identidade compartilhada traz também à 
tona o jornalista como peça da democracia, e até como agente 
ativo do contrapoder (Neveu, 2006, p. 37).

Como mostram os depoimentos, para muitos profissionais da Secom, 
o papel de educador social é forte, enquanto outros ressaltam uma ideia 
de mediação, mais conectada ao conceito de objetividade jornalística. No 
caso das mídias legislativas, uma das tarefas dos jornalistas é, com cer-
teza, divulgar informações essenciais para o funcionamento do sistema 
representativo simbolizado e realizado pelo Parlamento. Ao mesmo tem-
po em que servem à instituição, os jornalistas também contribuem para a 
realização da democracia, pois a comunicação institucional ultrapassa as 
fronteiras da instituição para atuar na formação e na instrução dos cida-
dãos. De onde viria o incômodo, portanto, em assumir tal identidade hí-
brida? Como ressalta uma repórter da Rádio Câmara:

É claro que a gente tem também um papel que é institucional. 
O que a gente publica aqui, ou o que a gente transmite, o que 
a gente veicula, é basicamente a posição oficial da Câmara. 
Então, a nossa posição é um pouco híbrida, e, de certa forma, a 
gente tem conseguido equilibrar essas duas características, de 
ser pública e ao mesmo tempo institucional. O que não é uma 
tarefa fácil de equilibrar, não. É uma coisa complicada, que se 
constrói no dia a dia. Pra isso, a gente criou ao longo desses 
anos todos regras de execução, de produção do nosso material 
jornalístico que atenda a essa exigência do equilíbrio, da 
diversidade, do atendimento ao cidadão, e, ao mesmo tempo, 
temos espaço para divulgação institucional, não no sentido de 
institucional panfletário ou publicitário, mas no sentido de 
divulgar produtos que a Câmara faz também, que são muitos 
(depoimento dado à pesquisadora).
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Um dos fatores em ação na determinação dessa identidade específica 
dos jornalistas legislativos é o caráter eminentemente público do Legislati-
vo, formado pelos representantes eleitos pela população que têm obrigações 
públicas de prestação de serviços e de atuação política. A comunicação 
institucional da Câmara, desse modo, apresenta características próprias 
e específicas que não são encontradas em qualquer instituição. Além dis-
so, os próprios valores da instituição são diretamente ligados ao funcio-
namento do sistema político do país. Essa comunicação institucional é, 
portanto, essencial para a democracia, ainda que produtores e deputados, 
algumas vezes, não pareçam ter a exata noção disso.

Muitos deputados confundem a nossa missão com a missão de 
divulgar pessoalmente a atividade dele. E a gente não divulga 
pessoalmente ninguém. O que a gente divulga é o trabalho 
parlamentar. O que é? Debater assuntos, fiscalizar o governo e 
propor legislação. A gente cobre tudo isso, mas não no sentido 
de cobrir o deputado pessoalmente. As pessoas criaram regras 
que fazem com que isso seja bastante separado, o institucional 
do jornalístico. A gente tem o espaço para o institucional. 
Existem campanhas, inclusive publicitárias, feitas pelos 
veículos da Câmara em relação a produtos que a Câmara faz, 
mas que não se confunde com a cobertura jornalística, que tem 
todo esse caráter de equilíbrio e busca da imparcialidade. Isso 
se mistura, às vezes, quando, por exemplo, a Câmara lança um 
site que é acessível a cegos. Quando a Câmara lança um produto 
que tem interesse público, por exemplo, a acessibilidade do 
portal da Câmara, é uma divulgação institucional? É. Mas 
também não tem interesse público? Tem. Então, isso é notícia 
para a gente, entendeu? (depoimento dado à pesquisadora).
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Nem todos os produtores, entretanto, parecem ter problemas com 
um modelo híbrido de jornalismo e comunicação institucional.

Eu concordo com esse modelo meio híbrido. Digo mais pra 
você: acho que tínhamos que ser mais institucionais do que 
somos, entendeu? Na minha visão pessoal, nós deveríamos ter 
um conteúdo mais institucional do que nós temos, no sentido 
de valorização do poder, da democracia representativa, do 
Poder Legislativo, dessas teorias de estado, dessas práticas que 
caracterizam a democracia. Acho que nós precisamos ter mais 
daquele negócio de mostrar os bons exemplos, as boas práticas 
do Poder Legislativo, entendeu? Tudo aquilo que possa 
valorizar o Poder Legislativo. Eu acho que a gente faz alguma 
coisa nessa área, mas, a meu ver, fazemos pouco, e tínhamos 
que fazer mais. E aí é até uma posição meio reativa, dizendo 
o seguinte: se a mídia privada se esmera em buscar as coisas 
que denigrem a imagem, que prejudicam, nós deveríamos 
também, em contrapartida, buscar balançar um pouco isso, 
pelo menos mostrando as boas práticas, os bons exemplos, as 
coisas que engrandecem, que justificam o Poder Legislativo e 
que fazem a democracia representativa ser o melhor regime 
que o homem já encontrou para viver em paz, para resolver os 
seus conflitos sem ter que recorrer à guerra, e buscar reduzir 
as desigualdades (depoimento dado à pesquisadora).

A condição específica de trabalho dos jornalistas da Câmara num sis-
tema híbrido, que mistura práticas e critérios clássicos da profissão com 
atividades e conteúdos de comunicação institucional, provavelmente, é 
mais um fator de tensão para os profissionais. Tal condição amplia os ques-
tionamentos sobre a própria identidade profissional e traz uma sensação de 
incerteza sobre a prática cotidiana. Por outro lado, também cria possibilida-
des de atuação que não são comuns na imprensa convencional, além de au-
mentar o sentido de responsabilidade social que os jornalistas demonstram, 
ao combinar a identidade jornalística com o exercício do serviço público.
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7 Considerações finais

A partir da análise dos dados coletados, pode-se perceber que a mis-
tura entre as diferentes especialidades comunicativas está presente na 
produção informativa sobre o Parlamento, realizada pelas mídias legis-
lativas. Essa mistura, apesar de nem sempre ser admitida pelos profissio-
nais do jornalismo, acaba aparecendo não apenas no produto final, mas 
também no discurso profissional dos atores. A ambiguidade em caracte-
rizar a própria atividade, assunto de trabalho anterior100, revela que os 
profissionais têm noção da mistura entre os diferentes gêneros, ainda 
que admitir o caráter híbrido da atividade possa, para muitos deles, sig-
nificar abdicar da identidade profissional construída ao longo dos anos 
e, mais grave que isso, abdicar do capital mais valioso do jornalismo: a 
credibilidade.

Apesar de uma intenção claramente informativa, portanto, não é 
possível reduzir a produção noticiosa sobre a Câmara apenas aos critérios 
jornalísticos. Como mostra o próprio discurso dos atores, variados fatores 
interferem na produção de informações sobre a atividade parlamentar: 
pressões políticas dos deputados, pressões dos demais órgãos da Câmara, 
condicionamentos dos servidores, história profissional dos jornalistas en-
volvidos, considerações éticas e políticas da equipes, etc. Nesse sentido, 
a análise aponta para a complexidade da tarefa jornalística, raramente 
passível de ser reduzida “ao relato imparcial dos fatos”, como gostaria a 
ideologia profissional.

Em resumo, os dados mostram que não há como separar as intenções 
políticas e institucionais na prática do jornalismo público, como, ademais, 
também seria difícil de fazê-lo no jornalismo convencional. Por conta das 
funções sociais que cumpre, o jornalismo, seja ele praticado em veículos 
comerciais ou não lucrativos, sempre será político, institucional e público, 
por efetuar uma operação simbólica sujeita às interferências e pressões dos 
demais campos sociais, e, ainda, porque a prestação de informações pode 
servir a diferentes necessidades sociais dos públicos atingidos por ela.

100 Para mais detalhes ver BERNARDES, 2008.
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No caso das práticas informativas realizadas nas mídias legislativas, 
acredita-se que seja correto identificá-las como jornalísticas, ainda que não 
se deixe de considerar o caráter híbrido de muitos produtos gerados por 
essas mídias. Apontar as limitações e constrangimentos na realização da ta-
refa jornalística dentro da Câmara dos Deputados, como tentou-se fazer ao 
longo deste trabalho, não significa caracterizar a prática dos profissionais 
da Secom somente como relações públicas. Ainda que a comunicação insti-
tucional exerça forte influência na atividade cotidiana dos profissionais e a 
intenção persuasiva não esteja excluída da produção informativa, acredita-
se que parte dessa produção pode ser chamada de jornalismo público.

Ao mesmo tempo, outras práticas de relações públicas e comunica-
ção institucional que têm espaço dentro da estrutura da Casa poderiam 
ser classificadas como comunicação pública, por demonstrarem, essen-
cialmente, uma intenção dialógica com a sociedade, conforme apon-
tam vários autores. Nem todas, entretanto, configuram o que a litera-
tura classifica como comunicação pública, exatamente pelas limitações 
apontadas nas páginas anteriores.

Essa caracterização, contudo, não pretende estabelecer uma classi-
ficação das atividades de comunicação em termos de atividades mais éti-
cas, mais adequadas ou melhores para o funcionamento do Parlamento. 
Acredita-se que tanto a comunicação institucional quanto o jornalismo 
são necessários para a construção de uma comunicação legislativa efetiva-
mente pública, politicamente relevante e socialmente responsável. O que 
talvez seja importante, do ponto de vista dos profissionais, é uma separa-
ção mais clara entre os limites dessas duas tarefas e o esclarecimento dos 
agentes sobre a complexidade e complementaridade das atividades.

Em suma, os veículos de comunicação da Câmara dos Deputados 
realizam, entre outras práticas comunicativas, um jornalismo institu-
cional com duas características básicas: forte carga política, exatamente 
por ser voltado para a cobertura de atividades legislativas e para a comu-
nicação da instituição política; e caráter público, por enfatizar os temas 
de interesse da cidadania e a função de representação política exercida 
pelo Parlamento.
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O papel da imprensa na qualidade 
democrática: um estudo de notícias nos 

principais jornais nacionais101

Malena Rehbein Rodrigues102

Resumo

Este texto pretende avaliar como se dá a atuação da imprensa bra-
sileira em relação a aspectos importantes para a qualidade de uma de-
mocracia e, para isso, considera o conceito de embedded democracy, segun-
do o qual democracias constitucionais são formadas por cinco regimes 
parciais: direitos civis, liberdade política, accountability horizontal, poder 
efetivo para governar e regime eleitoral democrático; todos ligados a esfe-
ras externas responsáveis pela viabilização de condições para essas demo-
cracias, entre elas, os media103. Neste contexto, a imprensa teria algumas 
funções, como ser fórum de discussões, dar voz à opinião pública, servir 
como olhos e ouvidos dos cidadãos, fiscalizar e mostrar irregularidades, 
entre outras. Neste trabalho, avaliamos 1.768 notícias de política nacional 
nos principais jornais do país para saber que funções são ou não poten-
cialmente cumpridas pela imprensa, no caso, escrita.

Palavras-chave: qualidade da democracia; jornalismo; imprensa; cobertura.

101 Este trabalho faz parte da tese de doutorado da autora – defendida em janeiro de 2011 – e 
foi apresentado no último congresso da ABCP (Associação Brasileira de Ciência Políti-
ca), em agosto de 2010.

102 Jornalista, doutora em Ciência Política e Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais 
e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Iesp/Uerj), em 2011, e mestra 
em Jornalismo Político pela Universidade de Brasília (UnB), em 1997, e em Teria Política 
Contemporânea e Relações Internacionais pela Universidade de Westminster, em 2003.

103 Neste trabalho optou-se por utilizar o termo media, em latim, e não mídia, como mais 
usado no Brasil, que traduz o termo da pronúncia da palavra media em inglês. Mas o 
significado dos dois termos é o mesmo.
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1 Introdução

Ainda que vários estudos mostrem a estreita relação entre media 
e política, os meios de comunicação continuam à parte da maioria das 
discussões sobre democracia, embora existam estudos sobre influência 
mediática na política em geral. Como observa Miguel (2000, p. 51, 65), há 
ainda pouco esforço para entender o papel dos meios de comunicação 
dentro da moldura mais ampla de uma teoria da democracia, seja por-
que se minimiza o aspecto da construção social das preferências, seja 
porque se idealiza o processo comunicativo e ignoram-se seus constran-
gimentos concretos.

Entretanto, uma coisa é comum a todas as teorias democráticas: a 
necessidade de uma imprensa livre. Mais recentemente, alguns estudos 
voltados para a discussão da qualidade da democracia, que significa aqui 
amadurecimento e aprimoramento do regime, já avaliam de forma mais 
sistemática e detalhada a atuação mediática em benefício e/ou em prejuí-
zo da democracia. O objetivo deste artigo é, então, avaliar empiricamente 
como um ator mediático – a imprensa escrita nacional – atua em relação 
a funções que lhe são imputadas pela literatura sobre qualidade da demo-
cracia e, consequentemente, sobre a própria democracia.

Para entender como os media se relacionam com a democracia, utili-
za-se aqui o conceito de embedded democracy104, de Bülmann, Merkel e Wes-
sels (2007), segundo o qual democracias constitucionais são compostas 
por cinco regimes parciais: direitos civis, liberdade política, accountability 
horizontal (fiscalização e responsabilização interpoderes), poder efetivo 
para governar e regime eleitoral democrático. Esses regimes, por sua vez, 
estão ligados a esferas externas responsáveis pela viabilização de condi-
ções para essas democracias, entre elas, os media. Se esses regimes par-
ciais não são mutuamente embedded, internamente ou externamente, há 
a criação do que se chama de defective democracies, espécies de subtipos de 

104 Preferiu-se deixar o termo em inglês porque não há tradução que expresse o sentido am-
plo da palavra, que seria uma inter-relação entre componentes da democracia. A melhor 
seria “democracia encaixada”.
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democracia que não são necessariamente transitórios. Ao contrário, po-
dem se estabelecer da forma como estão.

De acordo com Bülmann, Merkel e Wessels (2007, p. 21), a globaliza-
ção e a transformação da sociedade civil, por meio da comercialização dos 
media e da mediatização da política, mudaram as esferas externas da de-
mocracia, bem como seu funcionamento interno. Elas são hoje os maio-
res desafios das democracias contemporâneas e influenciam a qualidade 
dessas ao afetar os regimes parciais de uma embedded democracy. Como? 
Os três autores respondem apontando quatro funções democráticas a se-
rem desempenhadas pelos media: a) promover um fórum de discussões 
de diversas e/ou conflitantes ideias; b) dar voz à opinião pública; c) ser-
vir como olhos e ouvidos dos cidadãos para observar a cena política e a 
performance de seus atores; d) e atuar como cão de guarda que late alto 
quando encontra mau comportamento, corrupção e abusos de poder nos 
corredores do governo.

Às funções apontadas acima foram adicionadas outras três comple-
mentares. É que o conceito de democracia de Bülmann, Merkel e Wessels 
e seus regimes parciais, apresentam-se quase como uma derivação do 
conceito de poliarquia de Dahl, que também supõe a relação entre fatores 
essenciais para uma democracia. Para Dahl (1989, p. 221, 222, 233), dois 
pressupostos para o bom funcionamento da poliarquia são a necessidade 
de liberdade de expressão e de fontes alternativas de informação, não do-
minadas pelo Estado ou por grupos específicos, ao lado de eleições justas 
e livres, sufrágio inclusivo, direito de concorrer ao governo e autonomia 
de associação. Esses dois pressupostos seriam necessários para cumprir 
um dos critérios da democracia, relativo à possibilidade de controle da 
agenda pelo público e à formulação, apresentação e consideração das pre-
ferências dos cidadãos (DAHL, 1971; 1989, p. 222).

Ainda que não trate muito da influência mediática, Dahl ressalta 
principalmente o papel das telecomunicações como meio capaz de asse-
gurar que a informação da agenda política, “em forma e nível apropria-
dos”, seja fácil e universalmente acessível aos cidadãos, para dar a eles 
oportunidade de participação e interferência nos temas e discussões, 
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graças à interação. Dentro da poliarquia, a imprensa ocuparia, então, 
papel fundamental na relação entre demos e instituições representativas. 
Esse papel aparece de forma mais ampliada no conceito de democracia 
de público de Manin (1997), segundo o qual meios de comunicação afetam 
substancialmente a relação de representação, que passa a ser mediada e a 
acontecer segundo o que se chama de “gramática da comunicação”.

Com base nisso, acrescentam-se às funções já apontadas acima, ou-
tras duas: e) propiciar encontro e conhecimento entre demos e instituições 
democráticas; f) propiciar a formulação de decisões coletivas. Na verdade, 
trata-se de um desdobramento, ou detalhamento, das próprias funções já 
mencionadas.

Por fim, adiciona-se ainda outra função, decorrente de um critério 
apontado por Lipset (apud PORTO, 1996, p. 42), mas certamente senso 
comum a todos os conceitos de democracia: g) legitimar a democra-
cia (crença de que as instituições são as melhores para a sociedade). O 
mesmo autor e Schneider (apud PORTO, 1996) vão chamar atenção para 
o fato de que a avaliação da população acerca do sistema político tem 
caráter subjetivo, baseada fundamentalmente no que é veiculado pelos 
media. Logo, é nesses aspectos que os media atuariam, ou seja, no forneci-
mento de arsenal para avaliações, por meio de enquadramentos (seleção 
e saliência de aspectos, em uma notícia, que formatam uma mensagem 
ou imagem específica acerca do acontecimento) e mensagens acerca de 
instituições democráticas.

Convém reforçar sempre que todas as funções enumeradas estão re-
lacionadas aos regimes parciais do conceito básico de embedded democracy. 
Para entender como isso acontece de fato basta relacionar essas funções aos 
regimes parciais. Os media, como instituição105, têm relação, por exemplo, 
com a accountability horizontal, ou seja, contribuem para uma relação equi-

105 Entende-se os media como instituição (COOK, 1998, p. 84), pois, ao aplicar o conceito 
do novo institucionalismo, o autor argumenta que os media possuem os três atributos 
necessários para serem considerados instituições sociais: padrões de comportamento 
e funcionamento comuns, rotinas e suposições que sobrevivem para além do limite de 
espaço e tempo.
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librada e fiscalizatória entre os poderes ao expor suas atividades e abu-
sos de direitos civis e políticos; e para a formação de uma esfera pública 
plural, meio em que os direitos políticos são exercidos, o que fornece 
suporte e, consequentemente, legitimidade à democracia. De maneira 
resumida, as funções a, b, d e f estão relacionadas aos direitos políticos, 
pois possibilitam acesso às demandas da sociedade; funções c, d e e à 
accountability horizontal, já que pretendem supervisionar e fiscalizar os 
poderes; funções c, d, e, f e g ao sistema eleitoral e ao poder efetivo de 
governar, já que influenciam escolhas eleitorais, por parte dos cidadãos 
e do governo, quanto à agenda política a seguir. Que efeitos poderiam 
prejudicar essas funções? Bülmann, Merkel e Wessels (2007, p. 23) argu-
mentam que se os media não refletirem ou informarem adequadamente 
sobre os processos e performances políticos, podem prejudicar a função c. 
Se só derem voz aos atores que se encaixem em critérios mediáticos, 
prejudicam as funções a e b. Além disso, se exagerarem nas críticas ge-
neralizadas aos políticos, estimulam uma crise de legitimidade política 
e cinismo entre o público.

Lacuna empírica

Com base nessas suposições normativas, dizem Bülmann, Merkel 
e Wessels (2007, p. 22-23), a contribuição dos media para a democracia é 
geralmente muito criticada, ainda que com vereditos que careçam de su-
porte empírico: o medo de que os media estejam mais prejudicando do que 
estimulando a democracia se deve ao crescente processo de comercializa-
ção mediática e de mediatização como um todo106. Não só pelos interesses 
mercadológicos, mas pela desqualificação institucional que frequente-
mente é feita via imprensa.

Este trabalho pretende, então, como já dito, buscar suporte empí-
rico que permita avaliar essa complexa relação que se configura em um 
aparente paradoxo: a necessidade de liberdade de informação e, logo, de 

106 Tradução livre da autora para: “The fear that the media are increasingly hampering ins-
tead of fostering democracy is mainly due to the process of growing media commercia-
lization and mediatization”.
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uma imprensa livre – segundo defendem todos os conceitos sobre de-
mocracia –; e a atuação real e cotidiana dos veículos de comunicação, que 
parece demonstrar ser difícil desempenhar as funções acima apontadas 
em sua plenitude. Com isso, pode-se aprofundar o conhecimento da atua-
ção mediática, neste caso da imprensa, em relação à democracia.

Para a avaliação empírica deste artigo, foram catalogadas, lidas e ca-
tegorizadas 1.768 notícias dos jornais Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo 
e O Globo, nos anos de 1995, 2001, 2003 e 2005. Foram selecionadas notícias 
das duas primeiras semanas de maio, com exceção do ano de 2005, do qual 
foram selecionadas as notícias das duas últimas semanas, para que pudesse 
ser contemplado o início do escândalo do mensalão107. Isso porque os perí-
odos foram escolhidos de forma a abranger tanto tempos de cobertura “cal-
ma”, como inícios de governo (1995 e 2003), quanto de crise dos governos 
FHC e Lula (2001 e 2005), respectivamente apagão energético e violação do 
painel eletrônico no Senado108, e mensalão. O mês de maio se justifica por-
que o ano legislativo já se encontra em pleno funcionamento nesse período.

Foram avaliados os jornais de quarta a sexta-feira, já que de terça a 
quinta acontecem mais coisas no cenário político nacional em função da 
agenda legislativa. Isso significa um total de 72 exemplares de jornal ou, 
mais especificamente, o primeiro caderno de cada um e a parte de econo-
mia, onde estão localizadas as notícias de política nacional.

Acredita-se assim abranger os períodos mais importantes dos dois 
grandes governos pós-redemocratização, com grande oferta de cobertura 
política. Como ambos têm duração de 8 anos, é possível avaliar coberturas 
mais normais ou otimistas, nos inícios dos governos, e durante as princi-
pais crises. Busca-se, desta forma, evitar uma avaliação enviesada.

107 A crise do mensalão, apesar de ter ganhado essa alcunha somente em junho de 2005, 
começou a delinear-se em maio, com uma matéria sobre corrupção nos Correios, vei-
culada pela revista Veja. Um funcionário da empresa aparece, em gravação, recebendo 
propina em nome do PTB.

108 O escândalo da violação do painel eletrônico do Senado começou com uma conversa do 
senador Antonio Carlos Magalhães com procuradores da União, gravada por um deles e 
divulgada pela revista IstoÉ. O painel foi violado na votação da cassação do senador Luiz 
Estevão, em 20 de junho de 2000, que deveria ser secreta.
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As notícias foram catalogadas segundo valências e categorias. As va-
lências, aqui entendidas como parâmetros para mensurar o grau de posi-
tividade, negatividade e neutralidade de uma mensagem em relação aos 
poderes em estudo, foram divididas da seguinte forma: positivas, quando 
favorecem as instituições/atores; negativas, quando desfavorecem insti-
tuições e atores; neutras, quando não favorecem nem desfavorecem, ou 
quando favorecem e desfavorecem ao mesmo tempo, sem que haja sobre-
posição de informações109.

Cada notícia foi classificada em um formulário único (em formato 
para Banco de Dados Access), para posterior cruzamento de dados, con-
forme mostra o Quadro I:

Quadro I – Modelo de formulário de pesquisa para cada notícia catalogada

 » Jornal, data, página, tipo de matéria (editorial, reportagem ou nota).
 » É retranca (tema) principal da página? Foto? Gerou chamada na primeira página? 

Valência do título. 
 » Poder (Legislativo, Executivo, Executivo/Legislativo, sociedade) – a notícia pode 

falar de um dos poderes isoladamente, dos dois juntos e da sociedade quando a 
ação parte de uma demanda estritamente social, sem origem nos poderes.

 » Instituições (Presidência da República, ministérios, Câmara, Senado, Congresso).
 » Nível (secretarias, comissões permanentes, CPIs, comissões especiais, legislação 

participativa, partidos, bastidores, administração/processo legislativo).
 » Tema: administrativo/processo legislativo – tudo que não acontece nos níveis 

oficiais catalogados, como comissões, plenários e secretarias, mas diz respeito 
a qualquer ato administrativo do Executivo ou do processo legislativo, como o 
anúncio de uma reforma administrativa na Câmara dos Deputados; ações do go-
verno – programas como bolsa família, anúncios de programas econômicos, etc.; 
conflitos – partidários, pessoais, interpoderes; votações – em plenário, em comis-
sões; audiências públicas; protestos ou manifestações; reuniões com presença da 
sociedade civil; comportamento – cuidados físicos do presidente, gafes em janta-
res, etc.; denúncia.

 » Sociedade foi ouvida?
 » Tipo de fontes: on (identificada); off (parcialmente identificada, geralmente com o 

nome omitido); detentora de cargo; políticos em geral; sociedade; não identificada.

109 A ideia para essas valências foi tirada da dissertação de doutorado “Meios de Comunica-
ção de Massa e Poder Legislativo”, de Vladimyr Lombardo Jorge, defendida no Iuperj em 
novembro de 2003.
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2 O que se observa pelas páginas dos 
jornais estudados

Para tentar avaliar as funções apontadas pela literatura sobre qualida-
de da democracia – legitimidade das instituições (imagem positiva, negativa 
ou neutra); olhos do cidadão para supervisionar a cena política dos poderes; 
propiciar decisões coletivas; propiciar encontro e conhecimento entre demos 
e instituições democráticas; atuar como cão de guarda; dar voz à opinião pú-
blica; servir de olhos e ouvidos dos cidadãos para observar a cena política; e 
promover um fórum de discussões –, foram observados elementos como a 
imagem que cada instituição apresenta ao longo dos anos em estudo, a oferta 
ou menu das notícias de cada um, as priorizações e as fontes.

Iniciou-se pela análise da valência dos títulos dos jornais, que tentam 
traduzir uma possível projeção de imagem positiva, negativa ou neutra de 
cada poder. Ao se comparar as notícias sobre Executivo e Legislativo, na Ta-
bela 1, há certa estabilidade na avaliação negativa do Legislativo ao longo dos 
anos, diferente do que acontece com o Executivo, cuja negatividade cresce 
mais em função de situações. Considerando o total de notícias sobre políti-
ca nacional, na mesma tabela, tem-se que o percentual de notícias positivas 
sobre o Executivo é quase o dobro em relação ao do Legislativo (com exceção 
de 1995, em razão das reformas constitucionais); a diferença decresce um 
pouco nas notícias negativas e aumenta novamente em relação às neutras.

Tabela 1 – Valências de cada poder ao longo dos períodos selecionados (%)

1995 2001 2003 2005 n111 (%)

Executivo 

Positivas 20 5 18 9 15

Negativas 19 33 14 40 27

Neutras 62 63 68 51 58

Legislativo 

Positivas 25 2 4 3 8

Negativas 22 34 20 30 27

Neutras 54 63 76 67 65

Fonte: banco de dados produzido pela própria pesquisadora.

110

110 A letra “n”, nesta tabela e nas seguintes, representa o tamanho da amostra.
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O mais interessante, entretanto, é observar o percentual de cada va-
lência em relação ao total de cada poder, na coluna b da Tabela 2. Veri-
fica-se um percentual de notícias negativas praticamente idêntico entre 
os poderes – deve-se lembrar que as diferenças se dão nos períodos de 
avaliação negativa de cada um –, mas um percentual de notícias positivas 
maior para o Executivo (seis pontos percentuais). Tem-se também sete 
pontos percentuais a mais de notícias neutras para o Legislativo que, lon-
ge de significar mais neutralidade, na verdade representa menor valor de 
notícias positivas para este poder.

Tabela 2 – Percentual de notícias positivas (POS), negativas (NEG) e neutras (NEU) 
em relação ao total dos poderes Executivo (EXEC) e Legislativo (LEG) juntos – na 
coluna (a) – e ao total de cada poder separadamente – na coluna (b) –, nos jornais 
e períodos selecionados

a)  TOTAL EXEC + LEG (%)* b)  PODER (%)**    

  POS (%) NEG (%) NEU (%) POS (%) NEG (%) NEU (%) TOTAL  

EXEC 9 17 36 15 27 58 100 n = 1165

LEG 8 10 24 8 27 65 100 n = 692

TOTAL 18 27 61      

    n = 1857            

Fonte: banco de dados produzido pela própria pesquisadora.

*Total Exec + Leg (%): percentual de cada valência em relação ao total de notícias selecionadas dos dois poderes. **Po-
der (%): percentual das valências em relação somente às notícias de cada poder.

Enquanto o número de notícias sobre o Executivo cresceu, ao serem 
considerados os períodos selecionados, conforme mostra a Tabela 1, o de 
notícias sobre o Legislativo aumentou em 2001 e depois caiu. Isso pode 
refletir a importância que se dá ao Executivo em detrimento do Legislati-
vo. Isso sem contar que o número de notícias sobre o Executivo já é, em si, 
maior: 63% de todos os títulos são sobre aquele poder, enquanto 37% são 
sobre o Legislativo.
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De maneira geral, novamente na Tabela 1, à primeira vista, a ima-
gem dos poderes seria resultado da maioria de notícias de valência 
neutra. Entretanto, o dado final quantitativo não consegue mensurar o 
impacto de notícias negativas sobre o imaginário político da sociedade. 
Por exemplo, uma notícia negativa de que um presidente da República 
está envolvido em ato de corrupção poderia anular todo efeito de quantas 
fossem as notícias neutras e/ou positivas do dia.

No caso das notícias positivas, percebe-se que em todos os temas 
elas acontecem em menor número. Isso reflete um fator importante do 
universo profissional do jornalismo: a isenção, para credibilidade e auto-
proteção. Notícias positivas parecem sempre sugerir um engajamento do 
repórter ou do veículo, ou um jornalismo “chapa-branca”.

Uma observação interessante acerca das notícias positivas foi feita 
por Jorge (2003, p. 151), neste caso, somente em relação a notícias sobre o 
Congresso, por ele analisadas. Segundo o pesquisador, além de as notícias 
positivas serem pouco frequentes, elas também não “permanecem”, não 
têm a continuidade que têm as notícias negativas.

Passa-se agora a uma análise mais detalhada de como essas notícias 
se distribuem entre as diferentes instituições que compõem os poderes 
segundo suas valências, o que dará uma ideia dos lugares priorizados pela 
cobertura dos jornais.
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Como aparecem as instituições dos dois poderes nos jornais

Tabela 3 – Avaliação das diferentes instituições dos poderes Legislativo e Executivo 
nos períodos e jornais selecionados* (%)

Positivo Negativo Neutro Total

Presidência 3 36 51 26

Ministérios 17 18 65 18

Executivo (outros órgãos) 9 23 68 20

Congresso Nacional 5 11 66 8

Câmara 14 23 63 11

Senado 3 29 68 12

Legislativo (outros) 9 35 55 5

Fonte: banco de dados produzido pela própria pesquisadora.

*n = 1827

Do total de notícias avaliadas111, tem-se que a grande maioria (474 ou 
26%) é sobre a Presidência da República, seguida por outras instâncias do 
Executivo. No caso do Legislativo, se for considerado o total, há mais notí-
cias sobre o Senado, em razão do escândalo do painel eletrônico em 2001. 
Mas esse número seria diferente se considerado ano a ano. Em 1995, tem-
se 43 pontos percentuais a mais de notícias sobre a Câmara; 16, em 2003; 
e 8 em 2005. Somente em 2001 é que há 56 pontos percentuais a mais de 
notícias sobre o Senado, o que tem impacto no total geral de notícias sobre 
a instituição. De qualquer forma, a conclusão é a grande preponderância 
de notícias sobre a Presidência da República, o que revela a preferência por 
notícias do Executivo e o declínio de notícias sobre o Legislativo, algo que 
acontece também na Europa e nos Estados Unidos (JORGE, 2003). 

Para se ter uma visão mais qualitativa ou tentar dar peso às porcenta-
gens descobertas, usou-se o mesmo critério dos jornais: a ocorrência das 
notícias na primeira página.

111 Embora o total de notícias avaliadas seja de 1.768, o total na tabela é maior porque algumas 
notícias tiveram de ser contadas duas vezes, por afetarem igualmente os dois poderes.
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As notícias sobre Executivo/Legislativo na primeira página, 
por valências

Como se pode observar na leitura de qualquer exemplar, é na primei-
ra página que se colocam as notícias consideradas mais importantes para 
o veículo em questão, às quais ele deseja dar mais destaque.

Observa-se, na Tabela 4, que embora o percentual de notícias neutras 
seja maior do que o de positivas e negativas, há preferência por negativas 
na primeira página. Isso porque o percentual de notícias com títulos nega-
tivos é o único que cresce, quando considerada a ocorrência em manchete, 
em relação ao percentual geral de notícias negativas sobre os poderes (nove 
pontos percentuais para o Executivo e sete pontos percentuais para o Legis-
lativo). Enquanto isso, caiu o percentual de positivas para o Executivo (três 
pontos percentuais) e se manteve para o Legislativo. Caiu também o per-
centual de neutras (seis pontos percentuais tanto para o Executivo quanto 
para o Legislativo). Percebe-se que também aparece uma preferência por 
notícias positivas sobre o Executivo (dez por cento) na primeira página, em 
relação às positivas sobre o Legislativo (oito por cento).

Tabela 4 – Percentual de notícias positivas (+), negativas (-) e neutras (0), do 
Executivo e do Legislativo na primeira página, totalizando os anos de 1995, 2001, 
2003 e 2005 (%)

  GERAL (%)*** 1ª PÁG (%)****

Executivo* (+) 13 10

Executivo (-) 27 36

Executivo (0) 60 54

Legislativo** (+) 8 8

Legislativo (-) 27 34

Legislativo (0) 65 59

Fonte: banco de dados produzido pela própria pesquisadora.

*n para o Executivo = 1165. **n para o Legislativo = 692. ***Geral (%): percentual de notícias com determinada 
valência do poder em questão. ****1ª pág (%): percentual de notícias sobre o poder, com determinada valência, na 
primeira página.
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De acordo com esse resultado, se a primeira página for considerada 
uma bússola de atenção a ser dada pelo leitor, pode-se dizer que as notí-
cias negativas mereceriam maior atenção dos leitores.

Os locais mais cobertos pelos jornais nacionais nos dois poderes

Percebe-se que, dentro de cada poder, há nitidamente uma prefe-
rência por locais ou situações de cobertura, que certamente podem dar a 
imagem dos poderes que é selecionada e mostrada à sociedade. Observan-
do-se a Tabela 5, chama a atenção, primeiramente, a importância do item 
“administração/processo legislativo” que, como já explicado no início do 
artigo, concentra tudo que não pode ser inserido nos outros itens, mas 
que faz parte do dia a dia de trabalho dos poderes e, por isso, também 
não se encaixa em “outros”. Ao se pensar que isso reúne notícias de di-
ferentes segmentos, a importância da instância específica “bastidores”, 
segundo colocado, cresce muito. Lembrando que se considera bastidores 
notícias sobre conversas a portas fechadas, ou reservadas, declarações em 
off, espe culações acerca de fatos, etc.

Tabela 5 – Ocorrência de notícias segundo diferentes níveis dentro do Executivo e 
do Legislativo, nos jornais e períodos selecionados (%)*

  GERAL (%)** 1ª PÁG (%)***

Administração/Processo 
legislativo 44 39

Bastidores 17 23

Outros 14 17

Partidos 8 7

Plenário 5 5

Comissões permanentes 5 2

Secretarias 3 3

Conselho de Ética 2 4

Comissões especiais 1 1
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  GERAL (%)** 1ª PÁG (%)***

CPIs 1 0,2

Comissão de Legislação 
Participativa 0 0

TOTAL 100 100

Fonte: banco de dados produzido pela própria pesquisadora.

*As porcentagens desta tabela foram arredondadas, com exceção das inferiores a 0,5. **Geral (%): percentual de no-
tícias com determinada valência do poder em questão. ***1ª pág (%): percentual de notícias sobre o poder, com deter-
minada valência, na primeira página.

As notícias sobre partidos estão em quarto lugar; plenário, em quin-
to; comissões permanentes, em sexto112; secretarias, em sétimo; seguidas 
pelas notícias sobre Conselho de Ética, comissões especiais, CPIs e Co-
missão de Legislação Participativa (criada em 2002). Esta última não teve 
nenhuma notícia, apesar de ser a única onde a sociedade civil pode apre-
sentar formal e diretamente sugestões que, se aprovadas, transformam-
se em projetos de lei. As CPIs aparecem com percentual baixo porque as 
notícias eram mais sobre a possibilidade de constituição de CPIs do que 
sobre CPIs em existência113. Isso porque a simples criação de CPIs gera 
fatos políticos concretos, às vezes mais polêmicos que o desfecho dos tra-
balhos dessas comissões.

Interessante observar que o percentual dos quatro primeiros itens é 
bem maior do que o restante. Ou seja, pouco se fala sobre as comissões em 
geral, local onde o debate sobre os projetos realmente acontece e há tempo 
de a sociedade civil interferir. Discursos e debates não rendem notícias, a 
não ser em ocasiões bem específicas (GOMES, 2004). Por isso, dificilmen-
te o trabalho de comissões terá muito espaço na grande imprensa.

112 Vale ressaltar que as comissões permanentes só aparecem com boa porcentagem por 
causa das reformas constitucionais de 1995 que, à época, passavam por elas. Fora isso, 
nos outros anos, a cobertura delas é bem menor.

113 Segundo Banco de Dados de 2008, cedido por Argelina Figueiredo, e dados veiculados 
pela imprensa, havia, nos períodos estudados, uma CPI em maio de 2005, na Câmara, 
e uma CPMI, no Congresso, em 2005. Tanto a CPI da Corrupção quando a CPMI dos 
Correios, citadas nas matérias, ainda estavam em discussão. A primeira não aconteceu 
e a segunda foi instalada.
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Ainda no que diz respeito a comissões e audiências públicas nelas re-
alizadas, geralmente essas são cobertas quando há alguém do Executivo 
para dar um depoimento sobre fatos polêmicos. Ou seja, na verdade, o 
interesse é cobrir algo do Executivo, que, por ser menos aberto à imprensa 
do que o Legislativo, leva os repórteres a aproveitarem quaisquer ocasiões 
em que possam entrevistar as autoridades.

A incidência na primeira página dos locais mais cobertos

Voltando à Tabela 5, observando agora a incidência das notícias na 
primeira página, vê-se que, nesse caso, aparece a priorização dos bastido-
res, responsáveis por 17,1% das notícias, mas por 22,7% das chamadas na 
primeira página. O primeiro colocado “administração/processo legislati-
vo” tem seu percentual diminuído de 44,3% para 39,3%. Se for desconsi-
derada a instância “outros”, o primeiro item que aparece com percentual 
maior são os “partidos”, com sete pontos percentuais, menos da metade 
do percentual dos bastidores. Todas as comissões juntas não chegam a 
quatro por cento. O percentual do “Conselho de Ética” dobra, o que reve-
la um interesse maior por crise e polêmica, se ele for somado aos temas 
“CPIs” e “bastidores”.

A preferência por “bastidores” pode revelar um gosto por fofoca em 
detrimento do trabalho legislativo e executivo oficial, se olhada superfi-
cialmente; mas não é bem assim. Primeiramente porque o jogo político 
acontece nos bastidores e será mostrado depois em instâncias oficiais. 
Além do mais, os bastidores são também demonstração de poder entre os 
jornalistas. Aqueles que conseguem mais fontes, mais informações novas, 
são mais bem vistos e a eles é imputado maior poder profissional, inclu-
sive de influência política.

Os temas mais cobertos pelos jornais, no Executivo e Legislativo

A Tabela 6, sobre os temas, confirma muito do que foi visto anterior-
mente. As denúncias são as campeãs, com 26,6% do total, percentual que 
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sobe para 43,8% se considerada a sua incidência na primeira página114. Na ver-
dade, esse é o único percentual que sobe nessa condição, o que denota uma 
tendência para jornalismo denunciatório115 em detrimento de outros temas.

Assim como na avaliação anterior, há aqui um item “administrativo/
processo legislativo”, que engloba temas gerais não inseridos nos desta-
cados. Ele é o segundo colocado, com 25,8%, mas seu percentual decresce 
se forem consideradas as notícias igual à primeira página. O terceiro co-
locado, “ações do governo”, tem percentual que é metade do de denúncias 
(13%), mas maior do que qualquer outro relacionado ao Legislativo, o que 
só confirma a preferência sobre assuntos daquele poder.

Tabela 6 – Ocorrência de notícias segundo diferentes temas no Executivo e 
Legislativo, nos jornais e períodos selecionados* (%)**

(%) 1ª PÁG (%)

Denúncia 27 44

Administrativo/Processo legislativo 26 23

Ações do governo 13 9

Protestos/Manifestações 8 8

Conflito partidário 6 4

Votações plenário 4 4

Conflito pessoal 3 2

Votações comissões 3 2

Negociação institucional 2 2

Comportamento 2 1

Outros 2 1

Conflito interpoderes 2 0,5

Debates 1 0,3

Depoimentos 1 0,3

114 O que não apareceu no item CPIs, referente às instâncias, aparece aqui. As notícias pou-
co falavam sobre CPIs em andamento, mas sim de pedidos de CPI e denúncias em geral. 

115 Esse tipo de jornalismo tem sua marca na década de 80, especialmente no Projeto Folha, 
e procurava consolidar a imagem de um jornalismo autônomo e fiscalizador.
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(%) 1ª PÁG (%)

Debates na sociedade 0,3 0,3

Audiência pública 0,2 0,2

TOTAL 100 100

Fonte: banco de dados produzido pela própria pesquisadora.

*n = 1768. **As porcentagens desta tabela foram arredondadas, com exceção das inferiores a 0,5.

Interessante notar que em quarto lugar estão “protestos/manifesta-
ções” da sociedade, com 8,4%, que cai para 7,8% na primeira página. Isso é 
importante do ponto de vista da participação da sociedade, mas é curioso 
notar o baixo percentual de outras participações da sociedade, em forma 
de audiência pública (0,2%) e debates na sociedade (1,2%), ambos com 
baixíssima incidência na primeira página. Tal constatação mostra que os 
jornais praticamente só têm interesse em participação da sociedade em 
acontecimentos chamados de mediáticos, ou seja, que tenham natural-
mente alto grau de noticiabilidade. 

No caso dos protestos, além de render boas imagens e fotos, há um 
conflito claro a ser explorado, diferente de uma audiência pública em que 
a sociedade civil é convidada a debater sobre temas que estão no parla-
mento. O que leva a concluir que há, na verdade, pouco interesse dos jor-
nais pelo que a sociedade civil organizada pensa. Em quinto lugar vêm os 
“conflitos partidários”, com 6,4%, que somado aos “conflitos pessoais” e 
“interpoderes”, chegam a 11,1% (6,9% na primeira página). Isso revela tam-
bém a preferência por conflitos. 

A distribuição de notícias segundo os temas denota uma relação bas-
tante desigual entre os temas oferecidos pelo dia a dia dos trabalhos dos 
poderes Executivo e Legislativo. Para se ter uma ideia do trabalho oficial, 
nos períodos estudados, o plenário da Câmara dos Deputados teve, se-
gundo dados fornecidos pela Secretaria-Geral da Mesa da Casa, 21 sessões 
deliberativas – ou seja, com votação –, em que foram aprovados ou rejei-
tados projetos. As comissões permanentes e especiais da mesma casa le-
gislativa tiveram 141 reuniões ordinárias deliberativas para apreciação de 
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projetos, 73 audiências públicas e 8 seminários116, nos períodos avaliados 
em 2001, 2003 e 2005, já que os dados de 1995 não estão disponíveis. 

Como se observou, quase nada disso aparece. Ao cidadão é passada 
uma imagem muito mais ligada às denúncias do que qualquer outra coisa.

Imprensa nacional é arena de debates?

Parte do material apresentado já diz muito sobre a possibilidade ou 
não de a imprensa servir como fórum de ideias, mas serão detalhadas a 
seguir quais fontes são realmente ouvidas. No caso da sociedade civil, pro-
priamente, vê-se em quais temas ela é chamada a se pronunciar.

De acordo com o que mostra a Tabela 7, as fontes foram separadas 
por status. Detentores de cargo são presidente de partido, de comissão, 
relatores, líderes partidários, ministros, secretários, presidente da Repú-
blica, ou seja, os mais altos cargos das instituições. Políticos em geral são 
parlamentares que não desfrutam de cargos de liderança ou chefia. So-
ciedade civil abrange qualquer pessoa que não tenha cargo político e não 
seja técnico. Técnicos são assessores e ocupam cargos mais baixos na hie-
rarquia do Executivo. Outros são, por exemplo, fontes estrangeiras e/ou 
qualquer outra coisa que não se encaixe nas categorias propostas. Não 
identificados são aqueles cujos cargos não puderam ser aferidos.

116 O número de audiências públicas cresce muito com os anos: passa de 13, em 2001, para 
24, em 2003, e 34, em 2005. Isso coincide com o período de expansão dos veículos de co-
municação da Câmara (Rádio, TV, Jornal e Agência Câmara), cuja cobertura, ainda que 
norteada por princípios públicos, não deixa de se basear em valores-notícia, e acaba por 
privilegiar audiências públicas em detrimento de reuniões ordinárias, que, por sua vez, 
têm suas informações mais fáceis de serem recuperadas do que os debates.
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Tabela 7 – Mapa de status das principais fontes catalogadas nas matérias avaliadas 
nos períodos selecionados

Status da Fonte (%)

Detentores de cargo 50

Sociedade civil 21

Políticos em geral 16

Técnicos 10

Outros 2

Não identificados 1

  n = 3.294

Fonte: banco de dados produzido pela própria pesquisadora.

Os resultados mostram uma grande preferência pelos “detentores 
de cargo” (50%). Isso acontece pois, quando selecionam prioritariamente 
fontes oficiais e institucionais, poupa-se o tempo de apuração117, cumpre-
se a missão de “neutralidade”, garante-se maior credibilidade e, conse-
quentemente, reduz-se questionamentos sobre a informação. Os “políti-
cos em geral” são pouco utilizados como fonte (16%), então pode-se dizer 
que há pouca representatividade do mundo político fora dos altos cargos. 
Mas se eles forem somados aos “detentores de cargo”, chega-se a 65%, 
mais de três vezes o valor auferido à sociedade civil. De fato a imprensa 
ouve pouco a sociedade civil, por razões como falta de tempo e maior dis-
tância entre repórter e fonte, entre outras.

Em que temas a sociedade está presente?

A primeira coisa a chamar a atenção nas notícias em que a sociedade 
foi ouvida, na Tabela 8, é sua baixa ocorrência (422). Considerando as 1.768 
notícias catalogadas, elas representam somente 24% de tudo que é ofere-
cido no noticiário sobre política nacional. Se considerada a incidência na 

117 Isto não significa que as características da rotina jornalística, como a escassez de tempo, 
justifiquem a procura excessiva de fontes oficiais e a reprodução das ideias da classe 
dominante. Apenas traduz o que acontece atualmente.



268

Legislativo e Democracia: Reflexões sobre a Câmara dos Deputados

primeira página, esse percentual sobe um pouco, para 27%. Ainda que seja 
baixo, quando é ouvida a sociedade, geralmente o tema aparece na pri-
meira página.

Nos temas “administrativo/processo legislativo” (fatos do dia a dia 
que não se encaixam nos outros temas, mas que acontecem na esfera dos 
poderes selecionados) e “ações do governo”, primeiro e terceiro colocados, 
respectivamente, tem-se uma participação da sociedade, em geral, na for-
ma de especialistas, convidados a opinar sobre temas como juros, apagão 
energético, etc.

O tema “protestos/manifestações”, segundo colocado, mas campeão no 
que se refere a um único tema (ele não agrupa vários como “administrativo/
processo legislativo”), é onde mais se ouve a sociedade. Ou seja, quanto mais 
fatos mediáticos criar, mais a sociedade terá lugar nas páginas da grande 
imprensa. Os outros eventos em que ela participa diretamente – “debates 
na sociedade” e “audiência pública” – chegam a somente 4,3%, já que quase 
não têm apelo mediático.
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Tabela 8 – Temas em que a sociedade é ouvida ou não, nas notícias catalogadas nos 
períodos selecionados (%)*

Sociedade foi ouvida? Total

Administrativo/Processo legislativo 25

Protestos/Manifestações 25

Ações do governo 17

Denúncias 17

Debates na sociedade 4

Conflito pessoal 3

Comportamento 2

Outros 2

Votações plenário 2

Conflito partidário 1

Negociação institucional 1

Votações em comissões 1

Audiências públicas 0,5

Conflito interpoderes 0,2

Debates em geral 0,2

Depoimentos 0,2

  n = 422

Fonte: banco de dados produzido pela própria pesquisadora.

*As porcentagens desta tabela foram arredondadas, com exceção das inferiores a 0,5.

O que se conclui é que a sociedade é chamada a falar, por meio de es-
pecialistas ou não, sobre temas que ocorrem no dia a dia dos poderes. Essa 
participação é menor quando se trata de instâncias oficiais do Legislativo, 
que são os trabalhos de comissão e de plenário.

O outro lado: uma regra básica para o conflito de ideias

Outra forma de verificar se a imprensa funciona como fórum para 
conflito de ideias é observar o número de notícias em que o outro lado foi 
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ouvido118. Esta é, aliás, uma das regras básicas do jornalismo. Das 1.768 
notícias catalogadas, somente em 581 (33%) foi ouvida a posição contrá-
ria (ou diretamente interessada) ao que estava sendo dito, ainda que na 
Folha, por exemplo, o outro lado ganhe por vezes destaque com uma re-
tranca do mesmo nome.

Obviamente que, dentro deste percentual, deve-se considerar uma 
margem de erro (impossível de medir aqui), já que há notícias que podem 
dispensar o contraditório, como informações de serviço sobre atos do po-
der. Além disso, observou-se que o contraditório pode não vir no mesmo 
dia, o que acaba até fazendo com que a notícia renda mais. Entretanto, 
com esse dado, não se desconsidera a importância de o leitor ter o contra-
ditório no mesmo espaço, pois, além de ele poder não ler no dia seguinte, 
o contraditório posterior tem, em geral, impacto menor.

3 Conclusões 

Em toda a avaliação empírica observou-se resumidamente que:

 » As crises políticas, como o painel eletrônico e o mensalão, têm 
mais peso no número de notícias negativas que as crises chama-
das estruturais, como a do apagão energético, já que houve sete 
pontos percentuais a mais de notícias negativas em 2005 do que 
em 2001. Das 440 notícias catalogadas em 2001, tem-se 36% sobre 
a violação do painel, 13% sobre a CPI da Corrupção, e 27% sobre o 
apagão. Ou seja, escândalos políticos interessam mais à imprensa.

 » A avaliação negativa do Executivo é mais situacional, ou seja, em 
função de crises pontuais, enquanto a do Legislativo se mantém pra-
ticamente igual durante todo o período estudado. Isso leva a crer que 
há favorecimento da imagem do Executivo sobre a do Legislativo.

118 Para minimizar distorções, quando o outro lado de uma notícia era ouvido em uma re-
tranca na mesma página, considerou-se uma só notícia, com os dois lados ouvidos.
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 » Enquanto o número de notícias sobre o Executivo cresceu nos anos 
estudados, o de notícias sobre o Legislativo aumentou em 2001 e 
caiu nos anos seguintes. Ao todo, o número de notícias encontra-
do sobre o Executivo (64%) foi muito maior do que o do Legislativo 
(36%), com prioridade clara para a Presidência da República.

 » O baixo número de notícias positivas em todos os anos, com exce-
ção de 1995, por conta do apoio dos jornais às reformas do governo 
FHC, sugere não só uma visão cética do jornalismo, mas indica 
uma atitude de autoproteção do profissional, para que não pareça 
engajado politicamente.

 » Há preferência por notícias negativas na primeira página, pois é 
o único percentual que cresce quando comparado com os percen-
tuais gerais (nove pontos percentuais para o Executivo e sete para 
o Legislativo).

 » Há necessidade de criar tensão entre poderes, partidos e pessoas, 
usando sempre o enquadramento de conflito e guerra. Conflitos 
partidários, interpoderes e pessoais, juntos, chegam a 11,1% das 
notícias, 6,9% das chamadas de primeira página.

 » Há muita atenção dada às notícias de bastidores (17,1%), segundo 
lugar nos locais mais cobertos, perdendo somente para aquelas 
que envolvem o nível de administração/processo legislativo, que 
inclui várias instâncias. Se considerada a ocorrência na primeira 
página, o percentual deste decresce para 39,3%, enquanto o pri-
meiro aumenta para 22,7%.

 » Notícias sobre partidos estão em quarto lugar; plenário, em quin-
to; comissões permanentes, em sexto. A Comissão de Legislação 
Participativa não tem nenhuma notícia. Ou seja, pouco se fala so-
bre grande parte do trabalho legislativo.

 » Em relação aos temas, as denúncias são as campeãs em quantida-
des, com 26,6% do total, percentual que sobe para 43,8% se consi-
derada sua ocorrência na primeira página.
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 » A sociedade aparece mais em fatos mediáticos, como protestos e 
manifestações (8,1%). É muito pouco ouvida em audiências públi-
cas (0,2%) e outros debates (0,3%), e em comportamento tem 2,3%. 
Ela também é pouco ouvida sobre o trabalho legislativo de plená-
rio e comissões.

 » As fontes mais ouvidas são os detentores de cargos de poder (49,3%). 
Políticos em geral ficam com 16,3%; e sociedade civil, com 21,3%. 

 » Somente em 32,9% das matérias foi ouvido o outro lado da posição 
dada no jornal.

Com base nestas resumidas constatações, chegou-se às seguintes 
conclusões acerca das funções de legitimar a democracia (imagem positi-
va, negativa ou neutra); ser os olhos do cidadão para supervisionar a cena 
política dos poderes; propiciar decisões coletivas; fiscalizar ou desempe-
nhar a função de cão de guarda; servir como fórum para conflito de ideias; 
dar voz à opinião pública e propiciar encontro/conhecimento entre demos 
e instituições/atores políticos:

A oferta de notícias segundo os temas revela uma clara preferência por 
denúncias, que se encaixa na função da imprensa de fiscalização ou de ser 
cão de guarda. Afinal, são expostas irregularidades públicas, para que a po-
pulação tenha como avaliar seus representantes, tomar decisões e agir em 
função disso, principalmente nas eleições. Apesar disso, pesquisa recente 
realizada pelo Instituto FSB (2009) revelou que nem os próprios parlamen-
tares, por exemplo, confiam muito nas CPIs e em seus instrumentos de fis-
calização. Segundo a pesquisa, somente 3,2% de 247 parlamentares entrevis-
tados acreditam que ela seja um instrumento de fiscalização de valor muito 
alto; 23,3% consideram o valor alto; 34%, mediano; e 26,7%, muito baixo. 

O problema é que as denúncias são cobertas desde que se encaixem 
nos padrões de cobertura jornalística. Por isso não se vê, por exemplo, 
acompanhamento, na imprensa, dos desdobramentos das indicações das 
CPIs. O grande interesse está no período anterior à instalação da CPI e 
durante um tempo de seu funcionamento. Após o auge, o interesse se 
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perde, o que é normal do ponto de vista mediático, pois o próprio leitor 
se cansa de ler sobre o assunto, muito por causa da grande avalanche de 
notícias que recebe no ápice do tema. Sob este ponto de vista, talvez a im-
prensa funcione melhor não como fiscalizadora, mas como quem aponta 
à sociedade aquilo que precisa ser acompanhado e fiscalizado.

Apesar da grande quantidade de notícias neutras, o critério quali-
tativo de incidência na primeira página revelou a clara preferência por 
notícias negativas, o que pode influir na criação da imagem negativa do 
poder em questão. Como diz Porto (1996), confundir o todo com a parte 
pode criar uma imagem geral de negatividade. Viu-se ainda que, no caso 
do Legislativo, isso é ainda mais grave porque a avaliação desse poder é 
nitidamente mais negativa do que a do Executivo. 

Mas o importante, neste caso, é que, denúncias à parte, grande parte do 
trabalho do Legislativo e do Executivo (este menos) fica de fora. Pouco apa-
recem os debates e discussões das comissões e do Plenário, com a sociedade, 
em audiências públicas, etc. Ou seja, há pouca intimidade com o trabalho 
legislativo, enquanto se favorece o uso de informações de bastidores. Desta 
forma, o que o leitor recebe também é um recorte diferente da realidade po-
lítica. Isso muito provavelmente não contribui para as funções “servir como 
olhos do cidadão para supervisionar a cena política dos poderes” e “propiciar 
decisões coletivas”, já que não há informações suficientes para interferir no 
processo legislativo, no debate de leis e na tomada de decisões dos poderes 
por meio dos jornais nacionais, ainda que, obviamente, haja informações im-
portantes que contribuam para o conhecimento das instituições e da política.

Como a sociedade civil organizada também não aparece muito no 
noticiário político nacional e, quando o faz, é de forma desigual – ainda 
que tenha bom destaque na primeira página –, também não se pode dizer 
que os jornais estudados servem como fórum de conflitos de ideias e que 
dão voz à opinião pública, ainda que a imprensa, principalmente nacio-
nal, seja imbuída do discurso de ser representante da opinião pública. 

Quanto à qualidade da democracia, como dito no início deste artigo, 
todas as funções destacadas têm relação com os regimes parciais que com-
põem uma democracia e essa relação está ligada à qualidade do sistema, ou 
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seja, ao potencial de contribuição para a qualidade da democracia por par-
te da imprensa. Segundo descrito acima, a oferta de notícias sobre os po-
deres Legislativo e Executivo é bem restrita, com enfoque em bastidores 
e crises. Isso prejudica as funções de “servir como olhos do cidadão para 
supervisionar a cena política dos poderes” e “propiciar decisões coletivas”, 
pois não dá subsídios suficientes para que o cidadão possa interferir ou 
interagir com a cena política em temas de seu interesse. Mais do que isso, 
contribui para manter o distanciamento dos cidadãos das instituições 
que os representam, ao reforçar a ignorância desses sobre o trabalho e 
funcionamento delas. 

A situação se agrava com a fraca participação da sociedade civil nas 
notícias e na manifestação do contraditório, e com o enfoque em fontes 
oficiais e personagens com potencial mediático, o que enfraquece as fun-
ções de “ser fórum para conflito de ideias” e “dar voz à opinião pública”. 

Todas as funções acima, ao estarem de certa forma relacionadas a 
uma função de supervisão por parte da sociedade e de instituições, podem 
prejudicar o processo de accountability horizontal; os direitos políticos, ao 
não facilitarem o acesso às demandas dos mais diversos grupos sociais e 
a possibilidade de interferência no processo legislativo; e o sistema elei-
toral, ao não ajudar na variedade de temas essenciais para escolhas em 
eleições. Obviamente que não se desconsidera o trabalho que a imprensa 
faz de, em certo nível, colocar vozes do público e mazelas da sociedade, 
como algo importante da democracia.

A função que parece ser mais bem desempenhada pela imprensa 
analisada é a de cão de guarda, ainda que possa ser mais no intuito de 
explorar polêmica e gerar conflito. A função de fiscalização contribui bas-
tante para todo tipo de accountability, pois não deixa de ser uma prestação 
de contas do que acontece de irregular nos poderes Executivo e Legislati-
vo e um constrangimento para atitudes de políticos temerosos de serem 
descobertos – o que pode ajudar nos regimes eleitoral (para escolha de 
candidatos) e de poder efetivo para governar (ao influenciar a agenda 
de governo). Entretanto, a restrição ao tema denúncias e a pouca oferta 
de notícias do dia a dia dos poderes prejudica esses mesmos pontos. Ou 
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seja, o foco em conflitos, com escassez de informação acerca da rotina do 
trabalho legislativo, por exemplo, não ajuda na função de supervisionar 
a cena pública, tampouco na escolha de candidatos ou na accountability. 

A priorização de notícias negativas, revelada pela avaliação da prefe-
rência de temas na primeira página, sugere a possibilidade da criação de 
uma imagem negativa dos poderes avaliados e, em consequência disso, leva 
à perda de legitimidade desses, além de, pelo favorecimento na cobertura 
do Executivo, contribuir para uma relação desequilibrada entre os poderes. 
A confiança, estreitamente ligada à legitimidade, é fundamental para o re-
gime de poder efetivo para governar, que depende dela para uma agenda 
principalmente de reformas a longo prazo. O interesse por eleições e pelo 
voto também estão relacionados à legitimidade, já que o cidadão precisa 
acreditar que o seu voto tem capacidade de ocasionar uma mudança. No 
Brasil, em que o voto é obrigatório para maiores de 18 anos, a falta de legiti-
midade, uma crise de desconfiança ou o descrédito, são revelados por atitu-
des como venda de votos, votos nulos ou em branco. Obviamente que tal re-
lação de causalidade necessita ainda de pesquisa empírica que a corrobore.

Fundamentalmente, a pesquisa feita para este trabalho observou que 
a rotina jornalística, tal como ela se desenvolve, não leva naturalmente 
a contribuições efetivas para as funções apontadas pela literatura sobre 
qualidade da democracia, ainda que tenha sua cota de contribuição para a 
democracia. Isto é, parece ser impossível desempenhar um ideal norma-
tivo imputado à imprensa tal como se vê nas funções. Ainda que possa ser 
fonte de informações importante – e sem dúvida o é –, e que desempenhe 
um forte papel de fiscalização, a imprensa, com seus interesses como ins-
tituição política e sua rotina de trabalho, talvez não seja o canal esperado 
do ponto de vista normativo até então. 

O que se pretende dizer aqui é que é necessário reavaliar quais as 
reais possibilidades de contribuições democráticas que a imprensa escrita 
nacional pode ter, pois certamente há, como os próprios números revela-
ram. Ou, mais ainda, avaliar suas limitações potenciais como contribuin-
te, já que parece impossibilitada de cumprir plenamente o que apontam 
suas funções normativas. Ela é um fórum de conflito de algumas ideias, 
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fornece informação sobre o mundo político, representa algumas vozes, 
dá peso a elas, apresenta algumas mazelas da sociedade e, ainda que não 
expresse tanto a diversidade de opiniões, é fundamental como um local 
de livre expressão. Ou seja, a imprensa cumpre a parte que lhe cabe como 
empresa jornalística, com características próprias, e atua como mais um 
agente político importante para a democracia, mas não pode cumprir um 
papel que, desde a origem, parece não ser o seu.

Longe de ser uma perspectiva meramente crítica, trata-se aqui de 
propor uma avaliação dos reais potenciais da imprensa como agente para 
a qualidade da democracia, que considere, de maneira mais efetiva, suas 
possibilidades e limitações e tire de suas costas um peso que talvez lhe te-
nha sido colocado injustificadamente nas discussões acerca do seu papel, 
ou mesmo pelo senso comum.
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