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Resumo 

 

Este trabalho classificou e analisou as alterações do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, desde a promulgação da Resolução n. 17 de 1989, segundo o prisma das teorias de 

organização do Legislativo – distributivista, informacional e partidária -, a partir da premissa 

de que elas apontam, em suas variáveis explicativas de organização institucional, ora para a 

centralização, ora para a descentralização de poderes. Em outras palavras, tendo em vista que 

as modificações regimentais podem realocar poderes, determinou-se, quantitativamente e 

qualitativamente, onde se assentou cada uma delas: no fortalecimento da atuação do 

parlamentar individual e das comissões – tendendo para as características dos modelos 

distributivista e informacional e, em decorrência, para a descentralização – ou na 

concentração de poderes em atores-chave (Presidência e líderes partidários) – direcionando 

para o modelo partidário e, assim, para a centralização. No resultado, verificaram-se o 

aumento dos poderes do Presidente da Câmara e dos líderes partidários e a paralela 

diminuição da autonomia das comissões e do parlamentar individualmente tomado, duas 

tendências que, no fim, convergem para mesma direção: a centralização de poderes. 

 

Palavras-Chave: Organização Legislativa. Teoria Distributivista. Teoria Informacional. 

Teoria Partidária. Centralização. Descentralização. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Alterações no Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD) podem existir em 

consequência da solução de um conflito, crise ou impasse entre os parlamentares, quanto às 

regras que orquestram as atividades legislativas, dentro daquela Casa congressual, ou 

correspondência à expressão do poder de um grupo em alterá-las a seu bel-prazer, dentre 

várias hipóteses. Seja como for, no mínimo, representam a ideia de que a organização do 

processo legislativo, naquele momento, requeria inovação, pois não representava mais o 

entendimento dominante entre seus membros.  

Desde sua promulgação, há 24 anos, por meio da Resolução da Câmara dos 

Deputados
1
 n. 17/1989, já se aprovaram 43 Resoluções

2
, cujos conteúdos modificaram o 

RICD. Indiferente aos motivos de suas ocorrências, em algumas oportunidades, resultaram em 

redistribuição de poderes, que, por sua vez, são determinantes na capacidade de atuação dos 

congressistas em geral, dos líderes partidários e dos demais atores e órgãos que compõem a 

Casa e, assim, na realização de seus objetivos individuais, coletivos, institucionais, etc., como 

representantes eleitos pelo povo.  

Nesse sentido, as teorias distributivista, informacional e partidária, pioneiras em 

explicar a organização do Legislativo, possuem especial relevância se a intenção for explicar 

o fenômeno de alteração desse código de processo legislativo, a partir do momento em que 

todas elas afirmam existir uma institucionalização instrumental da viabilização das 

motivações dos congressistas, seja para o estabelecimento da conexão eleitoral (que aumenta 

as chances de reeleição), para a diminuição da incerteza entre as políticas aprovadas e os seus 

resultados (que eleva eficiência das escolhas legislativas) ou para o fortalecimento da 

reputação coletiva partidária (que favorece a obtenção de benefícios aos membros agremiação 

política, por meio da cooperação), respectivamente.  

O relevo da utilização desse referencial teórico aumenta ainda mais com a premissa de 

que as ideias defendidas por tais modelos coexistem como realidade do Legislativo, e com a 

                                                 
1
 Tipo normativo equiparado às leis ordinárias, que daqui em diante será referido apenas como Resolução 

2
 Situação até 2 de out. de 2013. 
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característica, defendida neste estudo, de que indiretamente apostam em uma organização 

institucional descentralizada ou em uma centralizada e, por lógica, em uma polarização de 

poderes
3
, assentadas positivamente no RICD. 

O trabalho está estruturado em três capítulos. No primeiro, são apresentados os 

modelos distributivista, informacional e partidário, cotejando-os, ao mesmo tempo, com a 

realidade da Câmara, destacando os mecanismos de organização legislativa que cada um deles 

aponta como relevante, e trazendo à tona a dicotomia centralização e descentralização da 

distribuição de poderes na arena legislativa. O segundo esclarece o alto grau de autonomia 

estabelecido pela ordem constitucional quanto à capacidade de auto-organização da Câmara 

dos Deputados, elencando os dispositivos da Constituição Federal, do Regimento Comum e, 

como exemplo dessa discricionariedade, do RICD. O derradeiro capítulo traz a pesquisa 

empírica decorrente do entrelaçamento do referencial teórico com o fenômeno das Resoluções 

que modificaram o Regimento, cujo resultado demonstra duas claras tendências: o aumento 

dos poderes do Presidente da Câmara e dos líderes partidários e a paralela diminuição da 

autonomia das comissões e do parlamentar individualmente tomado, que, no fim, apontam 

para a mesma direção – a centralização de poderes. 

Cabem ainda, neste momento, algumas ressalvas. Aqui não são trazidos exemplos da 

realidade existente no Senado Federal brasileiro, principalmente para não confundir o leitor; 

assim, quando se comentar alguma situação fática, não diversa e não expressamente 

especificada, considere ser a da Câmara dos Deputados.  

A segunda ressalva consiste no fato de que não se comenta, embora não passe 

despercebida, a ocorrência de outros fenômenos, além das alterações do RICD, que interfiram 

no exercício do direito parlamentar: Emendas à Constituição, leis, alterações no Regimento 

Comum e decisões judiciais ou administrativas que impliquem em mudança interpretativa de 

qualquer espécie normativa concernente ao assunto (constitucionais, legais ou regimentais). 

Um exemplo claro foi a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, em 2007, esclarecida por 

Miranda (2010), que afirmou ser do partido o mandato de Deputado Federal, e não do eleito. 

Tal mudança interpretativa na aplicação da lei permitiu aos partidos políticos a reivindicação 

da cadeira do parlamentar que migrasse de filiação partidária sem motivos relevantes, 

resultando no fortalecimento dessas agremiações.  

                                                 
3
 O termo poder aqui será entendido como a capacidade efetiva de propulsionar o andamento e interferir no 

funcionamento e no resultado do processo legislativo em sentido amplo. 
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1 AS TEORIAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO LEGISLATIVO 

 

 

Três modelos, originários dos Estados Unidos, esforçam-se em explicar a organização 

e comportamento dentro do Legislativo: as teorias distributivista, informacional e partidária.  

[...] [As teorias] primam por tentar explicar como indivíduos 

presumivelmente individualistas e clientelistas podem estabelecer contratos 

(logrolls) suficientemente estáveis e capazes de superar a heterogeneidade de 

suas preferências em direção à consecução de um bem comum ou da ação 

coletiva. (Nascimento, 2010, p. 366)  

Nesta etapa do trabalho, expõe-se a linha argumentativa desses três modelos, 

baseando-se primordialmente em suas exposições iniciais, especialmente nos trabalhos de 

Mayhew (2004), Krehbiel (1991) e Cox e McCubbins (2007).  

 

 

1.1 O Modelo Distributivista 

 

 

A Teoria Distributivista, segundo Carvalho: 

[...] consiste na suposição segundo a qual o elemento-chave para a 

explicação da produção e organização legislativas se localiza em esfera 

externa ao Congresso, a saber, no momento eleitoral: a forma e os 

procedimentos pelos quais os representantes se elegem estariam na raiz não 

só do que se produz no Congresso, mas também da moldura institucional ali 

observada [...]. (2003, p. 32) 

Mayhew (2004) foi um dos primeiros a mostrar o que chamou de conexão eleitoral, 

que se trata da necessidade, por parte dos congressistas, de reforçar suas reputações pessoais 

perante a correspondente base eleitoral que o elegeu, objetivando aumentar ou sacramentar as 

chances de reeleição, condição primordial para a continuidade da carreira política, mesmo se 

mirar outros cargos eletivos. Em outras palavras, cada deputado e cada senador tentará 

estabelecer ou fortalecer um vínculo entre a atuação dele como parlamentar e os anseios dos 

eleitores, que convença aquela população a votar nele nas próximas eleições. 
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Esse elo não precisa ser necessariamente concreto e direto, no sentido de se 

demonstrar uma clara relação causa-consequência entre a ação do congressista e o efeito na 

realidade do eleitor. A teoria distributivista assume que qualquer atividade do congressista 

tem impacto eleitoral. Por isso, basta que haja expectativa de ganho eleitoral para que ele se 

engaje em uma ação, que a atitude dele resulte em uma melhoria da reputação como futuro 

candidato, na convicção do eleitorado; especialmente porque, no que tange a accountability 

das ações governamentais, o Executivo leva grande vantagem, uma vez que ao Legislativo 

cabe apenas aprovar as políticas públicas, as quais ainda precisarão ser implementadas pelo 

outro Poder (Mayhew, 2004). Ou seja, o resultado é ligado a quem o executa, e não a quem 

apenas autoriza a execução; sem contar que o hiato entre a decisão legislativa e seu respectivo 

produto agrava ainda mais esse quadro.  

Outra importante peça na racionalidade distributivista é o individualismo analítico: o 

ponto de partida é investigar o que cada parlamentar individualmente faz e quais as suas 

motivações e interesses, apesar de sua paradoxal e aparente impotência diante do fato que as 

decisões legislativas dependem da convergência da maioria dos membros do Congresso. 

Assim, Mayhew (2004) procede ao apontar que a unidade alternativa de análise, o partido 

político, não é uma linha analítica próspera, pois sua falta de unidade permite aos políticos 

triunfarem individualmente.  

Ao analisar os partidos, Mayhew (2004) argumenta que esses, uma vez encarregados 

do controle do governo, precisarão agir como um time para atingir seu principal objetivo: 

manter-se no poder (leia-se, ganhar as próximas eleições); para isso, seus componentes, que 

inexoravelmente possuem preferências heterogêneas, deverão atuar coesamente. Nessa 

realidade, os congressistas não passariam de atores intermediários no suporte ao governo, 

coletando preferências dos eleitores e convencendo-os de que o governo faz um bom trabalho. 

Aí reside o ceticismo distributivista nos partidos políticos, asseverando que “Probably 

nowhere (in a nonautocratic regime) does a group achieve the ultimate fusion of preference-

orderings needed to satisfy the model” (Mayhew, 2004, p. 19)
4
.  

No sistema presidencialista dentro do Congresso, os legisladores não necessitam da 

formação de um gabinete, nem da sua manutenção - pelo menos, não da forma como ocorre 

no sistema parlamentarista - e, por isso, não há incentivos para a acomodação das diversas 

                                                 
4
 Vide posicionamento revisado de Mayhew (2004) no prefácio dessa segunda edição, p. xvii, onde reconhece a 

homogeneidade dos partidos políticos dentro do Congresso, mas com limitações. 
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ambições dos congressistas de um partido, em intensidade suficiente para lhe dar unidade. 

Além disso, fora do Parlamento, na arena eleitoral, a forma de escolha dos candidatos e o 

sistema de eleição dos mandatos legislativos igualmente desfavorecem a coesão partidária: 

cada um deles necessita destacar-se dos demais, inclusive correligionários, formando uma 

subcoalizão e reunindo recursos próprios, construindo e mantendo um poder individual e 

parcialmente independente do partido (Mayhew, 2004). 

Essa busca pela reeleição será o mais importante propulsor das ações do legislador, 

que passará a ser um maximizador de comportamento; não de votos, como pode parecer 

inicialmente, pois ele só necessita número suficiente para eleger-se confortavelmente, 

engajando-se em atividades que estabeleçam tal conexão eleitoral. 

A primeira delas denomina-se advertising, traduzida pelos esforços em difundir o 

nome do parlamentar entre o eleitorado, criando uma imagem positiva em mensagens que 

contenham pouco ou nenhum conteúdo programático. O objetivo primeiro aqui é manter o 

congressista de maneira positiva na memória do seu eleitorado (que compreende não apenas 

os eleitores da sua circunscrição, mas também os financiadores da campanha, e grupos de 

interesse, como sindicatos etc.), o que pode ser alcançado por meio de envio de cartas de 

felicitações ou de pesar, visitas, comparecimento a eventos, discursos não políticos, entre 

outros. Para isso, utiliza a estrutura e recursos do gabinete parlamentar para a produção de 

material de difusão, ao mesmo passo em que divide seu tempo disponível entre as atividades 

estritamente congressuais com aquelas de cunho não político (Mayhew, 2004).  

A segunda chama-se position taking, que compreende o pronunciamento no qual o 

congressista marca seu posicionamento acerca de qualquer assunto de interesse do eleitorado 

(Mayhew, 2004) – por exemplo, ao criticar a política monetária do governo, apoiar o 

Presidente da República ou, em última instância, participar de uma votação nominal. A 

intenção desse tipo de ação é realizar pronunciamentos com posicionamentos agradáveis ao 

eleitorado, sem que haja necessariamente uma ação concreta na direção de sua proposta. 

Dentro do Legislativo, o uso da palavra em Plenário, em Comissão ou em qualquer outro 

colegiado, como em um Conselho de Ética, será fundamental para o sucesso dessa estratégia, 

por ser um recurso relativamente escasso, especialmente nas Câmaras representativas, caso da 

Câmara dos Deputados.  

A terceira atividade, credit claiming, trata das ações do congressista no sentido de 

provocar, nos atores políticos relevantes (eleitores, financiadores de campanha, grupos de 

pressão, como os sindicatos, etc.), a crença de ser ele responsável por convencer o governo ou 
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um de seus órgãos, inclusive o próprio Legislativo, a fazer algo que tais atores consideram 

desejável (Mayhew, 2004). A lógica é simples: ao acreditar que um congressista está 

influenciando diretamente as ações governamentais na direção almejada, o eleitorado 

provavelmente desejará mantê-lo no cargo para dar continuidade ao resultado positivo.  

Acontece que a maneira mais eficaz para o legislador comum alcançar o objetivo do 

credit claiming é o tráfico de benefícios particularistas (ou localistas) – aqueles destinados a 

um indivíduo, grupo ou distrito eleitoral geograficamente determinado, de uma forma que 

fique nítida a influência do congressista em sua viabilização (Mayhew, 2004). Eis algumas 

estratégias visando a tais benefícios, explicados por Carvalho (2003): casework (favores que o 

gabinete presta aos eleitores para diminuir ou driblar a burocracia e que não requerem uma 

ação legislativa, como conseguir um leito em um hospital a um cidadão); pork barrel 

legislation ou clientelismo (trata-se da aprovação de leis cujo benefício é essencialmente 

localizado); logrolling (troca de favores ou votos entre congressistas e comissões). 

As atividades relativas a credit claiming são as mais importante das três, porque terão 

mais influência na organização do Legislativo; afinal, para alcançar resultados ligados a 

advertising e position taking, o legislador depende apenas de si mesmo (com o suporte da 

estrutura do seu gabinete e do tempo de fala em Plenário ou em outros “palanques”); 

concomitantemente, para conseguir benefícios particularistas ao seu eleitorado, necessitará 

negociar com os demais congressistas, considerando que as deliberações legislativas são 

realizadas por maioria de votos, e, por isso, dependerá das regras internas de funcionamento 

do Legislativo para mediar tais relações. 

Sendo assim, o modelo distributivista parte do princípio de que os parlamentares 

chegam ao Congresso com uma variedade de propósitos, especialmente oriundos do incentivo 

eleitoral – além, claro, de noções pessoais sobre boas políticas públicas, ambições 

institucionais e pessoais, influência de outros que não estabelecem conexão eleitoral, mas que 

tenham capacidade de interferir nas preferências do parlamentar, como o partido, o governo 

ou a imprensa. Sob essa ótica, cada parlamentar terá objetivos diferentes dos demais e, por 

serem tão heterogêneos, nenhuma perspectiva será compartilhada por um número suficiente 

para torná-la majoritária, uma vez que o sucesso em alocar recursos para um distrito implica 

em proporcional sacrifício para outro ou outros. Em conclusão, o Congresso será um ambiente 

competitivo, e seu funcionamento, em decorrência da atuação excessivamente individualista 

dos congressistas, tenderia ao caos (Shepsle e Weingast, 1994).  
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Isso se traduzirá na forma de o parlamentar, com interesses individualistas, alcançar 

seus objetivos sob a regra da maioria, em um arranjo espontâneo e autoinduzido dentro do 

Legislativo, no qual ele barganhará o compartilhamento de sua autoridade – uma vez que não 

se trata apenas do seu apoio e voto, mas também da influência que ele possui sobre o processo 

– em troca do apoio alheio nas matérias de interesse de seu distrito eleitoral; isso possibilitaria 

a existência de ganhos de troca (gains from trade), traduzindo a atividade parlamentar em um 

processo quase mercadológico de distribuição de benefícios (e de custos). Por essa lógica, o 

cenário dentro do parlamento tenderia à atuação fragmentada de seus componentes e à 

consequente ingovernabilidade, criada por elevado número de impasses (Shepsle e Weingast, 

1994; Nascimento, 2010). 

Para dar mais solidez a essa negociação, os parlamentares darão grande importância ao 

sistema de comissões, pois, como Krehbiel (1991, p. 32) explica sobre a tese de equilíbrio 

institucional distributivista: “[…] if a policy space is divided and delegated to subsets of 

legislators (committees), and if those members are given special rights, such as ‘gatekeeping 

powers’ or ‘closed rules’, then the final decisions by the full legislature will not be chaotic”. 

Além disso, nelas agrupam-se interesses semelhantes e aumentam-se capacidade de influência 

e valor proporcional de cada congressista (Nascimento, 2010). Nesse sentido, esses tornar-se-

ão o arranjo institucional que diminuirá os custos de transação (Shepsle e Weingast, 1994), já 

que, com a divisão do trabalho e a redução do número de membros, permite ao legislador 

negociar com mais eficiência e reivindicar crédito em políticas mais abrangentes e nacionais 

(Mayhew, 2004).  

Shepsle e Weingast (1994) elencam requisitos que o modelo distributivista requer no 

que diz respeito ao sistema de comissões: mecanismos que permitam ao legislador acomodar-

se nas comissões que lhe são de interesse; influência excepcional na respectiva área temática 

(misto de gatekeeping, controle o fluxo de informações e poder de propor) possibilidade 

restrita de emendar aquilo que foi proposto pelo colegiado; controle sobre os procedimentos 

das reuniões; poder de fiscalizar; acomodação, pelas áreas temáticas, da evolução de 

interesses (por exemplo, atualizando suas competências ou criando novas comissões para 

manter seu equilíbrio).  

De todas essas características, todavia, duas são os pilares fundamentais da tese 

distributivista em que as comissões parlamentares governam o processo decisório (committee 

government), com independência (ou condescendência) do Plenário. A primeira, a 

autosseleção (self-selection) para as vagas das comissões, apoia-se principalmente no 
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mecanismo existente no Legislativo americano, chamado seniority, que concede aos 

legisladores com mais legislaturas exercidas prioridade na escolha da comissão da qual será 

membro, bem como na de presidente desse colegiado. A outra é o estabelecimento da 

jurisdição ou área temática de atuação. Ambas são importantes, pois garantem a continuidade 

do legislador e da comissão no campo de interesse do distrito eleitoral e, por consequência, 

alto grau de influência nas decisões em torno das políticas afetadas (Cox e McCubbins, 2007). 

As regras e instituições da Casa são moldadas para dar suporte a essas três ações que 

visam a estabelecer a conexão eleitoral, segundo a racionalidade distributivista, especialmente 

provendo estrutura administrativa, tribuna para pronunciamentos e, principalmente, 

estabelecendo um sistema de comissões que viabilize a distribuição de benefícios aos 

respectivos distritos eleitorais. É demasiadamente enfática a seguinte afirmação, mas 

exemplifica, em suma, o que defende o modelo distributivista: “[…] if a group of planers sat 

down and tried to design a pair of American national assemblies with the goal of serving 

members’ electoral needs year in and year out, they would be hard pressed to improve on 

what exists” (Mayhew, 2004, p. 81-82). 

No Brasil, considerando os estudos com base na teoria distributivista (Ames, 1995; 

2000; Amorim Neto, 1998; Geddes, 1994; Lamounier, 1991; Mainwaring, 1997; 1999; 

Samuels, 1998; todos apud Santos, 2002) e o fato de que os deputados são eleitos na base 

territorial de Estados, pode-se afirmar que aqui os parlamentares também precisam alimentar 

esses interesses individuais, localistas, particularistas, e reforçar suas reputações pessoais, 

destacando-se até de seus correligionários partidários, haja vista o sistema eleitoral de lista 

aberta, que os levará à luta fraticida nas próximas eleições. Ou seja, cada parlamentar irá 

buscar benefícios para seu reduto eleitoral, uma vez que o objetivo é reeleger-se. 

Entretanto, o direito parlamentar estabelecido na organização do Legislativo brasileiro, 

especialmente no caso da Câmara dos Deputados, carece de instrumentos apontados como 

essenciais para a explicação distributivista. Nessa Casa, não existe traço formal de sistema 

similar ao seniority americano na escolha para as vagas e presidências das comissões. 

Alternativamente, predomina o critério partidário de indicação; a possibilidade de retirada da 

competência das comissões pela criação de comissões especiais (quando o projeto é de 

competência, no mérito, de mais de três comissões), cuja formação e funcionamento estão 

ainda mais sujeitos ao controle do Presidente e de líderes;  

Além disso, as regras regimentais permitem ao Plenário alterar consideravelmente o 

produto das comissões pelo Plenário, com raras exceções (e.g., na tramitação de Proposta de 
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Emenda à Constituição); os procedimentos internos das comissões podem sofrer interferência 

de líderes e do Presidente. Os parlamentares possuem pouca capacidade de interferir no 

processo de votação em Plenário, sobretudo na forma mais comum de os projetos serem 

pautados – sob regime de urgência. Essas ausências refletem no resultado, com efeito, como 

demonstrado por diversos estudiosos do Legislativo brasileiro, dentre eles Figueiredo e 

Limongi (2001), Santos (2002) e Carvalho (2003). 

Entre as críticas ao modelo distributivista, está a dificuldade em elaborar e manter os 

acordos (logrolling) ao longo do tempo e frente a eventos imprevisíveis, já que as trocas e os 

ganhos quase nunca são equalizáveis nem simultâneos, como exemplica Krehbiel (1991, p. 

36): “if and when proposed, a package of particularistic policies can always be picked apart 

by low-demand majorities. In other words, incentives to renege on policy bargains are 

omnipresent”. Sem falar que o ganho que um parlamentar necessita para que seu projeto seja 

aprovado é superior ao suporte ou apoio que ele pode oferecer aos projetos alheios (Shepsle e 

Weingast, 1994).  

Por último, Mayhew (2004) argumenta que, perante possíveis desgastes institucionais 

resultantes dos embates de interesses distributivistas conflitantes, incentivos e poderes 

especiais são conferidos a atores estratégicos (como as lideranças e as três comissões da 

House of Representatives americana: Rules, Appropriations e Ways and Means) para que se 

engajem em atividades cujos objetivo e resultado predominantes serão manter o prestígio e 

poder da instituição congressual. Todavia, tal argumento não corrobora com a teoria 

distributivista; esses elementos, lideranças e comissões com produtos predominantemente 

não-particularistas, serão melhor explicados pelos modelos que se seguem. 

 

 

1.2 - O Modelo Informacional 

 

 

A Teoria Informacional é tida como um desdobramento crítico ou uma discordância 

parcial da distributivista, pois reafirma que as motivações eleitorais, o individualismo 

comportamental e o sistema de comissões parlamentares permeiam e moldam a organização 

do Legislativo. Todavia, difere quanto ao papel dessas comissões, que passam a ser agentes de 
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produção de informação e, por isso, buscam aumentar seu nível de especialização e de 

expertise para garantir que o Plenário delibere sob o menor grau de incerteza, viabilizado pela 

maior oferta de informações proporcionada pelas comissões parlamentares (Carvalho, 2003). 

Duas novas premissas são introduzidas para explicar facetas não esclarecidas no 

modelo anterior: os postulados majoritário e da incerteza (Krehbiel, 1991; Shepsle e 

Weingast, 1994). 

O primeiro, majoritário, assevera que todas as escolhas legislativas – organizacional, 

procedimental e substantiva – são feitas pelo voto da maioria dos membros de cada Casa 

congressual. Por consequência, levando às últimas consequências a premissa distributivista de 

que o Legislativo é composto por membros altamente interessados em forçar decisões 

legislativas particularistas – que atendem a uma pequena parte dos legisladores –, o 

Congresso tornar-se-ia insustentável, tendo em vista que uma instituição que frustra a vontade 

da maioria está fadada ao fracasso (ou à reforma). Na verdade, argumenta Krehbiel (1991), as 

decisões legislativas das comissões tendem a um equilíbrio entre as preferências outliers (ou 

extremadas), decorrentes de anseios localistas, e a previsão do que seria a escolha do Plenário, 

traduzida em um legislador mediano. Trata-se de um avanço em relação à perspectiva 

distributivista.  

O postulado da incerteza, segunda variável informacional, prescreve que os 

legisladores não conhecem exatamente a relação entre as políticas escolhidas e os efeitos que 

elas produzirão. Antes de fazer uma escolha, os legisladores possuem apenas um 

conhecimento geral sobre seus produtos; porém, quanto mais informação for disseminada a 

respeito da política em questão, maior será esse conhecimento, aumentando a certeza quanto 

aos resultados da escolha legislativa (Krehbiel, 1991). 

Eis o ponto fundamental em que o modelo informacional dissocia-se do distributivista, 

uma vez que, para esta teoria, a existência ou não do resultado concreto de uma política 

adotada pelo Legislativo é secundária, importará mais a variação no ativo eleitoral dos 

congressistas – ou seja, se os eleitores acreditaram ter seus anseios atendidos (ênfase na 

demanda). Já para aquela, o produto das políticas aprovadas pelo Congresso será tido como 

importante para o legislador (ênfase na oferta), que tentará adquirir informação e 

conhecimento (expertise) com vistas na elucidação das consequências das escolhas 

legislativas, pois: 

[...] a legislator’s utility is defined over outcomes, not policies, the collective 

choice of a policy (what she sees) may or may not be clearly indicative of 
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the legislator’s utility (what she gets). The outcome (consequence of the 

implemented policy) coincides with legislator’s expectations only to the 

extent that she has precise information about how a policy is transformed 

into a final outcome or, altenatively, how a law is implemented and its 

consequences are felt. (Krehbiel, 1991, p. 67) 

Sendo assim, as escolhas organizacionais do parlamento estabelecerão incentivos à 

captura de informações que geram eficiência das escolhas legislativas, em paralelo às (ou ao 

invés das) características distributivas que permeiam todo o processo decisório do Legislativo 

(Shepsle e Weingast, 1994). Tal eficiência informacional, associada com o equilíbrio das 

escolhas legislativas, refere-se ao grau de redução da incerteza no curso do referido processo 

(Krehbiel, 1991).  

Comissões parlamentares serão igualmente atores centrais do Legislativo, pois são a 

tradução do arranjo institucional decorrente dessa necessidade de adquirir e disseminar 

informação (Shepsle e Weingast, 1994), tornando-se informativas na medida em que não 

apenas se especializam, mas disponibilizam seu conhecimento (expertise) para todo o 

Plenário. Tal concepção remonta ao próprio motivo do nascimento do sistema de comissões, 

que:  

[...] corresponde a um princípio instintivo, espontâneo e comumente 

admitido de método de organização do trabalho; surgiram por um imperativo 

da divisão do trabalho e também sob o fundamento de que a discussão dos 

pormenores é impossível a uma assembleia numerosa [...] (Barthélemy apud 

Silva, 2006, p. 98) 

Desse ponto, infere-se que aqui as comissões terão uma relação muito mais de 

delegação e dependência em relação ao Plenário, comparando com a perspectiva 

distributivista. Assim, é consequência afirmar que, se elas não atuarem em consonância com a 

vontade da maioria, tenderão a sofrer constrangimentos, seja pela alteração das proposições 

por elas apreciadas ou propostas, seja por qualquer outra interferência direta ou indireta, como 

a avocação pelo Plenário de uma proposição antes distribuída ao estudo das comissões. 

Também deixarão de ser pólos de preferências e assumirão posição mediana para 

refletir o sentimento da maioria (Shepsle e Weingast, 1994). Significa que suas composições 

terão menos membros com interesses extremados e mais heterogeneidade, aproximando-se da 

do Plenário proporcionalmente - no Brasil, isso é mais forte em decorrência do princípio 

constitucional da proporcionalidade partidária; enquanto os benefícios gerados por comissões 

mais distributivistas servirão aos seus membros em detrimento da maioria, os produtos 

daquelas mais informacionais atenderão a todo o Plenário (Krehbiel, 1991). Nota-se que o 

presente modelo reconhece a existência de comissões mais informacionais (como parece ser o 
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caso da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados) e 

outras mais distributivistas (como tende a ser a de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 

Desenvolvimento Rural da mesma Casa). 

A alocação de recursos e direitos parlamentares e a imposição de regras de tramitação 

de proposições são concessões ou restrições autoimpostas pelo Plenário, visando facilitar ou 

impedir a especialização. Dentre as quais, a limitação à possibilidade de alteração do produto 

das comissões, que induz esses colegiados a desenvolver especialização e a disponibilizar sua 

expertise para o restante da Casa (Shepsle e Weingast, 1994). Afinal, a informação é 

inicialmente um bem privado (concentrado nas comissões), da qual, conforme defendido pela 

argumentação informacional, o legislador tira vantagens ao conhecer mais claramente o 

resultado da política em estudo. Ou seja, qual seria o benefício de compartilhá-la com o 

Plenário se não fosse mediante a concessão de algum privilégio? 

Discussão e votação são métodos pelos quais a informação, inicialmente privada, é 

agregada e disseminada (Shepsle e Weingast, 1994). Novamente, a razão de ser desses 

institutos vem à tona: é por meio da fala, do posicionamento dos parlamentares e das 

comissões possuidores de expertise que a informação é transmitida aos demais, que, ao 

recebê-las, atualizam seu conhecimento e, logo, o véu que cobre a ligação entre políticas e 

resultados é desfeito. Nesse ponto, reside também a importância dos relatores, que se tornam, 

segundo Santos (2005), o agente informacional da comissão, utilizando estrategicamente as 

prerrogativas de coletar e compartilhar informação e influenciando a decisão final da 

comissão e, por consequência, do Plenário. 

Outro mecanismo que se encaixa no contexto é o sistema de seniority (como 

mencionado, traduz-se na autosseleção, pelo legislador, do preenchimento das vagas e na 

preferência para a presidência das comissões), o qual também será importante para a teoria 

informacional, pois incentiva a especialização, na medida em que recompensa o legislador 

com mais expertise e, ao fim, permite que a Casa tome decisões informadas, com menor grau 

de incerteza (Krehbiel, 1991).  

Ao final, Krehbiel (1991) faz uma afirmação que posiciona a relação do modelo 

informacional com o distributivista:  

[…] legislators care about distributional and informational benefits. 

However, due to preeminent positions of uncertainty in the policy 

environment and majoritarianism in procedural choice, legislators are more 

severely constrained in obtaining distributional benefits than is suggested in 

most theoretical research. (Krehbiel, 1991, p. 260) 



23 

 

   

 

Ou seja, reconhece o desejo distributivista do legislador, mas, diante da dificuldade no 

processo de saciá-lo, prediz que ele se engaja em outras atividades (dentre as quais as 

informacionais) que também lhe rendem benefícios. Não devido à eficiência informacional, 

que implica diretamente em maior qualidade das decisões legislativas, ser um objetivo social, 

mas porque colaborar para que o Legislativo tenha um desempenho positivo ajuda o 

legislador a atingir seus objetivos individuais (dentre eles, a reeleição, a ascensão a cargos 

dentro e fora do Legislativo etc.), pois todos ali dividem o referido desempenho coletivo 

(Krehbiel, 1991). 

Na realidade brasileira, os estudos com base na teoria informacional são escassos, 

talvez por conta dos fatores elencados por Santos (1997 e 2005) e Figueiredo & Limongi 

(2001), que exaltam a preeminência do Executivo na definição de políticas públicas – devido 

a alguns fatores como o poder de iniciar matérias orçamentárias e de contingenciar sua 

execução –, o que geraria um “problema informacional” para o Legislativo. Ou então pela 

própria ausência, na atual estrutura organizacional do Legislativo, de incentivos à produção 

endógena de informação: na organização da Câmara dos Deputados, por exemplo, não há 

instituto semelhante ao seniority, nem mesmo garantia de permanência de um legislador em 

uma comissão, bem como inexiste maiores proteções ao produto das comissões - pois o 

Plenário pode alterá-lo quase que por completo, salvo raras exceções (como na tramitação de 

Proposta de Emenda à Constituição, já que nela, só há chance de emendas no Plenário se 

forem utilizadas outras emendas já estudadas pela Comissão ou se for para suprimir parte do 

texto). 

 

 

1.3 - O Modelo Partidário 

 

 

Ao passo em que os dois modelos anteriores apostam na individualidade analítica, o 

presente modelo contundentemente oferece um ator coletivo e anteriormente menosprezado 

como fator preponderante no processo decisório legislativo e na disputa eleitoral: o partido 

político. Esse, agora elemento central, será fonte importante de ativo eleitoral e arranjo 

institucional que potencializa a ação do legislador individual na arena legislativa, por meio do 
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fortalecimento da reputação coletiva e da delegação aos líderes partidários (Shepsle e 

Weingast, 1994). 

Para começar, o modelo partidário afirma que, tomando qualquer legislador, além de 

sua reputação individual (posicionamento a respeito de políticas, retrospecto profissional e 

personalidade), há um componente coletivo proveniente do partido (reputação partidária), que 

afeta cada membro de forma diferente, mas que deve ser desenvolvido, mantido e protegido. 

Considerando que cada partidário tentará manobrar (e até moldar) tal reputação coletiva para 

convergir com seus interesses individuais, mecanismos serão criados para mantê-la coesa e 

positiva frente a disputas internas e ameaças externas (Shepsle e Weingast, 1994). O mais 

importante desses mecanismos, sem dúvida, é a designação de lideranças partidárias, postos 

que sejam atrativos e eletivos, para que os ocupantes se vejam incentivados a coordenar as 

ações coletivas, internalizar os conflitos e conduzir o grupo a uma posição privilegiada. 

Kiewiet e McCubbins acertam que: 

[…] the delegation of authority and responsibility from principals [no caso, 

os congressistas] to agents [líderes partidários] is crucial to the division of 

labor and development of specialization; tremendous efficiency gains accrue 

to principals and agents alike if tasks are delegated to those with a 

comparative advantage in performing them. We thus find it inconceivable 

that congressional parties or any other large organization could achieve their 

collective aims without engaging in prodigious amounts of delegation. 

(Kiewiet e McCubbins, 1991, p. 37) 

Claro que os benefícios dessa delegação possuem um preço a ser pago: o bem-estar 

dos delegantes pode ser ameaçado por ações oportunistas dos delegados. Então, quais seriam 

as vantagens dos congressistas em agir contra sua própria autonomia, em prol da coletividade 

partidária, tendo em vista os argumentos apontados pelos modelos anteriores? O que ocorre é 

que existe uma intrínseca necessidade e vantagem em cooperar (dilema coletivo): sozinhos, 

raros parlamentares possuem influência suficiente sobre o processo legislativo (e eleitoral) 

para angariar resultados para seus interesses particularistas, por vários motivos – bens 

públicos, externalidades, coordenação –; portanto, precisam cooperar se quiserem chegar a 

algum lugar (Shepsle e Weingast, 1994). O partido político, na visão de Cox e McCubbins 

(2007), é o meio para tanto, pois, por meio das instituições e instrumentos legislativos, 

coordenará as ações, que, se bem-sucedidas, alcançarão resultados até melhores para seus 

membros, em comparação com a ação isolada de cada um. O primeiro argumento para isso é 

facilmente identificável, pois: 



25 

 

   

[...] ao representar um maior número de parlamentares, os líderes diminuem 

os custos de transação do processo legislativo, difundindo informações sobre 

as proposições e coordenando preferência dos membros de sua bancada na 

hora do voto. Eles também diminuem os custos das estratégias parlamentares 

relacionadas a modificação da agenda legislativa e alteração dos processos 

de discussão e deliberação [...]. (Miranda, 2010, p. 220) 

Sendo assim, a Teoria Partidária defende que se verifica, na arena legislativa, a 

centralidade nas lideranças partidárias - incluindo os presidentes da Casa e das comissões 

mais importantes, afinal não deixam de serem espécies de líderes –, que seriam instâncias de 

controle de um cartel legislativo, formado pelo partido (ou coalizão) majoritário, culminando 

em um governo partidário (Cox e McCubbins, 2007). Argumenta que, para atingir tal status, o 

partido majoritário apropria-se da agenda do legislativo nas decisões em torno de políticas e 

de cargos. Nas palavras de Cox e McCubbins: 

[...] congressional parties are a species of legislative cartel. These cartels 

usurp the rule-making power of the House in order to endow their members 

with differential power (e.g. the power of committee chairs) and to facilitate 

and stabilize legislative trades that benefit their members. [...] (Cox e 

McCubbins, 2007, p. 257) 

Assim, os partidos atuarão em duas estratégias principais para a cultivação do cartel: a 

coordenação de uma coalizão procedimental (procedural coalition) e a monopolização da 

agenda legislativa (agenda setter) (Shepsle e Weingast, 1994). A primeira se trata da 

unicidade das ações procedimentais de seus membros, imprimindo coesão partidária, 

evidenciada, por exemplo, pela consonância dos votos dos liderados em relação à orientação 

do líder, em uma votação nominal. As divergências existem, mas tendem a ser internalizadas 

no partido. A segunda perfaz-se pelo preenchimento dos cargos que detêm poder de agenda (e 

de veto), como a Presidência da Casa, por membros do cartel, tendo em vista que tais postos 

possuem prerrogativas institucionais de determinar em grande (ou toda) medida quais são os 

projetos que entrarão na pauta de deliberação do Plenário ou das comissões (além de outros 

poderes especiais, que influenciam a tramitação das proposições), podendo assim privilegiar 

projetos de interesse do cartel e preterir aqueles dos partidos de oposição. 

O líder mais relevante nesse quadro, sem dúvida, é o Presidente da Casa (Speaker), 

pois se agrupam sob ele a unidade e a dominância do partido majoritário e o controle sobre a 

agenda do Plenário. Entretanto, não é absoluto tal poder de agenda, uma vez que ele 

representa os interesses coletivos do cartel, sendo assim, ele preferirá pautar proposições que 

a) tenham melhores chances de aprovação; b) resultem em altos retornos; e c) demande pouco 

tempo em Plenário. O Presidente terá influência também nas decisões das comissões, com ou 
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sem sua interferência direta: pelo fato de tal poder de agenda ser incontestável, as comissões 

deixarão de pautar proposições repugnantes àquele ator ou tais colegiados adequarão seus 

pareceres para que os projetos tenham maiores ou menores chances de serem submetidas ao 

Plenário, conforme a previsão do posicionamento do Presidente da Casa (Cox e McCubbins, 

2007). 

Esse monopólio da agenda em torno de alguns atores-chave nega, em alto grau, ao 

congressista o acesso concreto à arena decisória (principal “moeda de troca” para o 

comportamento distributivista e informacional), dificultando a existência da conexão eleitoral 

no plano individual. Isso acontece pela existência de mecanismos regimentais que permitem 

aos líderes exercerem esse controle e pela diametral impotência, no sentido de não possuir 

contramedidas procedimentais, dos congressistas individualmente. Para citar um exemplo – 

pois vários são ressaltados por Limongi e Figueiredo (2001, p. 28-31) ao analisar a realidade 

brasileira –, a faculdade dos líderes em forçar a votação nominal de uma matéria que, 

inicialmente, é simbólica. Essa “diminuição” do poder individual acaba retroalimentando o 

cartel legislativo, pois incentiva os congressistas mais ambiciosos a galgar posição de líder e 

os menos a manterem-se fieis à coalizão procedimental.  

E o que acontece quando a posição partidária conflita com os interesses paroquiais do 

congressista em uma votação? A lealdade partidária é calculada: diante dessa situação, ele 

seguirá a orientação do líder se o prejuízo eleitoral não reduzir significativamente suas 

chances de reeleição (Jacobson and Bovitz apud Mayhew, 2004); ele balanceará as 

penalidades perante o eleitorado e o partido e tentará até amenizá-las, negociando com o líder 

a dissidência ou explicitando ao eleitorado as razões de ter votado contra sua “clientela”, 

engajando-se em ações de position taking.  

Quanto às comissões, se no primeiro modelo eram agentes autônomos (agindo sob os 

interesses de seus membros) e no segundo agentes do Plenário (adequando os projetos ao 

sentimento do legislador mediano), e fortes em ambas as teorias, nesta terceira perspectiva, 

serão subservientes ao partido majoritário. Continuam a ser agentes de produção legislativa, 

mas sua influência só subsiste enquanto seus produtos continuarem a convergir com os 

interesses do partido ou coalizão majoritário, pois estão subjugadas a ele (Shepsle e Weingast, 

1994).  

A composição das vagas nas comissões, alegam Cox e McCubbins (2007), possuem 

influência substantiva da indicação do líder, que privilegia congressistas mais leais ao partido, 

sem descartar a influência da regra de autosseleção, assim como verificou Santos (2002) ao 
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analisar indicações de membros para as Comissões de Constituição, Justiça e de Cidadania e 

de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Isso vale igualmente para o acesso às 

presidências de tais colegiados. Afirmam, ainda, que essa interferência partidária é 

assimétrica entre as diferentes comissões: ela existirá com mais força naquelas classificadas 

como as que possuem externalidades uniformes (cujos produtos afetam igualmente todos os 

membros do partido), como a Appropriations, Rules e Ways and Means; já aquelas que têm 

externalidades variadas e concentradas são deixadas, nessa ordem, mais ou menos sob as 

regras da autosseleção. 

Além disso, especialmente no caso brasileiro, empoderar as lideranças significa 

favorecer o comportamento coeso de partidos e coalizões (cf. Figueiredo e Limongi, 2001), 

uma vez que o sistema partidário brasileiro em tese favoreceria a uma maior fragmentação; 

além disso, oferece maior poder de barganha frente ao Executivo, o que interessa aos 

parlamentares, no sentido de dar “credibilidade a uma ameaça que, do contrário, não chegará 

a importunar ator político tão poderoso como o presidente brasileiro” (Santos, 2002, p. 243).  

 

 

1.4 - Considerações acerca dos modelos 

 

 

A primeira observação a respeito das teorias, analisadas em conjunto, é o caráter 

complementar que exercem entre si, em diversos aspectos. Trata-se de uma evolução teórica, 

que tem como ponto de partida as ideias defendidas pelo modelo distributivista e que, 

subsequentemente pelos modelos informacional e partidário, são suplementadas por novas 

variáveis, não levadas em conta pelo anterior. Entretanto, compartilham alguns princípios e 

premissas, como a necessidade de o parlamentar estabelecer conexão eleitoral com vistas à 

reeleição (apesar do último modelo vinculá-lo mais à reputação coletiva), portanto não 

chegam a ser autoexcludentes. Pelo contrário: dão a entender que essas três realidades (e suas 

motivações) podem concorrer dentro do Legislativo, em graus variados de existência, 

dependendo do direito parlamentar estabelecido – especialmente –, do locus e do período em 

questão. Essa intercomplementariedade é um dos aspectos que se explora neste trabalho, 

como indicam Shepsle & Weingast:  
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[…] theoretical formulations and principles of the last few years have often 

been represented as theoretical substitutes for one another. The main 

distinction among these, however, is that some emphasize the demand side 

of institutional life while others emphasize the supply side. To the extent that 

this is true, there may be complementarities that are underappreciated. 

(Shepsle & Weingast, 1994, p. 153) 

A segunda se trata do risco criado com a necessidade de fazer estilizações dos modelos 

ao adaptá-los a outras realidades que não a americana. Como apontado por Carvalho (2003), 

essas estilizações marcaram a primeira leva de investigações sobre o Legislativo brasileiro e, 

se tiveram o mérito de afastar supostos distributivistas, exageraram ao reclamar a 

exclusividade para o modelo partidário, em face das fartas evidências da centralidade das 

decisões em torno dos partidos, no Legislativo brasileiro. Alguns estudos que se seguiram, 

dentre eles, inclusive, o de Carvalho (2003), apontaram que, apesar da estrutura 

organizacional centralizada existente no Congresso brasileiro, os legisladores ainda assim 

mantêm incentivos eleitorais de origem geográfica e localista. Quer dizer, é preciso cautela ao 

realizar classificações e analisar características do Legislativo brasileiro vis-à-vis às variáveis 

teóricas dos modelos americanos.  

Outro item a ressaltar é que todos os modelos implicam em institucionalização de 

mecanismos que viabilizam as estratégias de ação do congressista, dentro do Legislativo, 

defendidas pelos respectivos modelos e, por consequência, alocação de poderes, em três 

esferas: do parlamentar, individualmente; das comissões; e dos líderes e Presidente.  

Enfim, todos os estudos citados apontam como decisiva a interação entre os atores do 

processo legislativo, dentro do Parlamento. Tal relação, como comentado, é pautada pela 

distribuição de poderes e regras procedimentais dos Regimentos Internos, daí sua importância. 

Quanto ao debate institucional, interessa-nos apenas sugerir um 

deslocamento do foco da análise para processos internos ao próprio 

Legislativo, chamando a atenção para o fato de que as mudanças no 

funcionamento do Legislativo podem alterar substantivamente os resultados 

e ter efeitos sobre a própria forma de organização partidária. (Figueiredo e 

Limongi, 2001, p. 94) 

 

 

1.5 - Descentralização e Centralização 
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Sendo assim, o principal conceito teórico desenvolvido neste trabalho está baseado na 

constatação de que há uma polarização dos modelos, em suas variáveis explicativas, quanto à 

relação de poderes que os fundamenta, especificamente enraizada na organização e no direito 

parlamentar estabelecidos no Legislativo. Enquanto os modelos distributivista e informacional 

apostam em variáveis que apontam para a descentralização, o modelo partidário situa as suas 

no campo oposto, na concentração de poderes em atores-chave (centralização). 

Esse trabalho associa os conceitos de centralização e de descentralização mais ao da 

Teoria Geral da Administração (Chiavenato, 2003). O primeiro seria ligado à existência da 

tomada de decisão por um poder central, de cúpula, hierarquizado, partindo da premissa que 

os decisores possuem mais autoridade que os demais; e o segundo a um poder difuso, 

generalizado, não identificável claramente e não hierarquizado, no qual as decisões são 

pulverizadas entre os órgãos e atores componentes da organização. A decisão pelo Plenário, 

por exemplo, (além de inexorável, pois é constitucional) seria o exercício de um poder difuso, 

pois é a composição da vontade equânime de cada congressista e, logo, de toda a Casa. Além 

disso, a maioria é volátil; a cada deliberação, há uma maioria diferente (composta por todos os 

partidos, inclusive o majoritário, em graus variados), especialmente se não estivesse sob 

influência de um poder central, como assevera o modelo partidário. Por isso, enquadra-se o 

majoritarismo no lado da descentralização. 

Equivalente é o caso do assentamento do poder nas comissões e nos parlamentares, de 

forma generalizada; somadas, todas as comissões, ou somados, todos os parlamentares, 

representam a Casa, são arranjos de um mesmo número de componentes. Seria diferente de 

apostar em algumas comissões em detrimento das outras, ou de alguns parlamentares em 

detrimento dos outros. Parece que, postos sob esta perspectiva, os modelos distributivista e 

informacional falam mais do local da decisão e não dos atores (estes seriam, invariavelmente, 

o parlamentar atomizado). 

O modelo distributivista, por exemplo, se verificará, em seu grau mais extremo, 

quando os parlamentares e as comissões dispuserem de mecanismos regimentais que lhe 

garantam a ação autônoma; ou seja, quando o poder estiver fragmentado ao máximo. Para o 

legislador individual: a) quanto maior for o peso da autosseleção para vagas e presidência nas 

comissões, mais chances terá de ser membro daquela que proverá mais ganhos particularistas; 

b) quanto melhor for sua estrutura de cargos e gabinete, maior será a quantidade e qualidade 

da produção de advertising e casework; c) quanto mais efetivo for seu poder de falar, propor e 

emendar, igualmente será o alcance do seu position taking. Para as comissões, são decisivos 
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na potencialização de sua capacidade de logrolling e de pautar as decisões legislativas: a) a 

influência desproporcional em sua área temática; b) a proteção àquilo proposto ou emendado 

por elas; c) a autonomia sobre seus procedimentos internos; d) o poder de fiscalizar. Claro que 

o encontro de todas essas características se trata de uma situação ideal e hipotética, mas que 

na realidade podem existir em variados graus e combinações. 

Enquanto isso, a eficiência informacional será magnificada quando houver a 

prevalência da regra da maioria e dos incentivos à especialização. Em outras palavras, 

quando, primordialmente, o Plenário tiver controle do processo decisório e for servido pelos 

subcomponentes do Legislativo, e esses atores, por sua vez, contarem com institucionalização 

da busca e da proteção do expertise. Assim, os parlamentares novamente precisarão: a) de 

autonomia na escolha da comissão a ocupar (inicialmente em acordo com seus interesses), 

agora com garantias à sua permanência, que o conduzirá ao acúmulo de conhecimento e à 

ascensão à presidência do colegiado; e b) de poder de falar, propor e emendar, de preferência 

diferenciados, aos especialistas (dentre eles os relatores). As comissões, por turno, deverão ter 

a) exclusividade em seu campo temático; b) regras de tramitação que restrinjam as alterações 

aos seus produtos; e c) regras de composição que garantam a heterogeneidade e favoreçam a 

criação de um espelho do Plenário. 

Por fim, o cartel legislativo será mais atuante à medida em que os cargos de liderança 

possuam prerrogativas e recursos que garantam a possibilidade de coordenação e influência 

político-partidárias, favorecendo a coesão do partido dentro do Congresso. Dentre elas: a) 

estrutura de cargos e gabinetes cujo preenchimento siga regras partidárias (aqui se incluem 

também a Presidência da Casa, de Comissões e de outros órgãos, como uma Corregedoria); b) 

poderes especiais (de veto, de agenda, de controlar acesso às vagas nas comissões e nos outros 

órgãos legislativos, de praticar atos em substituição aos liderados, de influenciar 

privilegiadamente a tramitação e votação de proposições, de realizar pronunciamentos nas 

comissões e no Plenário, de impor a fidelidade e punir a infidelidade partidária) aos líderes 

partidários e a atores-chave; e c) processo eletivo e de substituição dos cargos de liderança – 

importante para manter a representatividade e a atuação de seus ocupantes em prol dos 

interesses partidários. Todos esses fatores permitirão a formação e a manutenção da atuação 

coletiva em torno do partido ou coalizão e, especialmente, potencializará a atratividade em 

formar maiorias, ou seja, de elevar a agremiação política à condição dominante e de destaque 

dentro e fora do Legislativo. 
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Essas características, em maioria, estarão presentes em graus variados na organização 

formal do Legislativo, e a combinação da existência delas determinará a possibilidade da 

manifestação de um evento distributivista, informacional ou partidário. Ou seja, um fenômeno 

distributivista, informacional ou partidário se verificará na medida em que tenha suporte em 

uma consonância de mecanismos institucionais (direito parlamentar), que, por sua vez, 

apontam para descentralização ou para a centralização, antes de qualquer coisa. 
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 2 - A AUTONOMIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM DECIDIR 

SUA FORMA DE FUNCIONAMENTO 

 

 

2.1 Disposições constitucionais e regimentais: a organização do Legislativo 

brasileiro 

 

 

A Constituição Federal - CF, especialmente em seu Título IV, estabelece a 

organização dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, atribuindo, especificando e 

delimitando competências e prerrogativas a cada deles. Ao Poder Legislativo, representado 

pelo Congresso Nacional, composto do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, cabe 

dispor sobre toda a competência da União por meio de lei – termo aqui usado em sentido 

amplo, abarcando a ordinária, a complementar, a resolução da Câmara, do Senado ou do 

Congresso Nacional e o decreto legislativo – e alterar a ordem constitucional, quando da 

aprovação de emendas à Constituição (arts. 48 e 60 da CF). Portanto, é a fonte primária de 

inovação e modificação da ordem jurídica e das políticas públicas do Estado brasileiro, o que 

permite afirmar: todos os atos dos outros poderes só podem existir por consequência de 

deliberação do Congresso Nacional, se forem considerados como dados a ordem 

constitucional originária e o estado democrático de direito. 

A organização institucional e do processo legislativo do Congresso brasileiro são 

estabelecidos formalmente pelo que é prescrito na CF, com maior autoridade e generalidade, e 

nos Regimentos Comum e de cada Casa do Congresso Nacional, os quais contêm todo o 

detalhamento necessário para a consecução da função estatal do Poder Legislativo.  

Dentre as determinações constitucionais que concernem ao funcionamento do 

Congresso Nacional, que enquadram tanto o Senado quanto a Câmara, as principais regras 

são: no art. 47, a forma de deliberação do Plenário e de suas comissões por maioria de votos, 

presente a maioria absoluta de seus membros, salvo disposição constitucional contrária; no 

art. 58, a existência do sistema de comissões, assegurando a representação proporcional dos 

partidos ou dos blocos parlamentares da respectiva Casa – embora tenha reservado aos 

Regimentos a delimitação de suas forma e atribuições – e a possibilidade de dispensa da 

apreciação plenária de projeto de lei – igualmente na forma regimental; no art. 61, a iniciativa 
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das leis a senador, deputado ou comissão parlamentar; no art. 70, o poder fiscalizatório 

contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial da União e das entidades da 

administração direta e indireta; no art. 57, o período de duração da legislatura, de quatro anos, 

e de funcionamento das sessões legislativas, a apreciação de vetos por sessão conjunta do 

Senado e da Câmara e a eleição para os cargos das Mesas das referidas Casas para mandato de 

2 anos, vedada a reeleição para o mesmo cargo na eleição subsequente; no art. 166, a previsão 

de uma comissão mista de deputados e senadores responsável por emitir parecer sobre 

projetos de matéria orçamentária; e nos arts. 51 e 52, especialmente, a autonomia para 

elaborar seus regimentos e decidir sua organização institucional e forma de seu 

funcionamento. 

Apesar das possíveis interferências de outros Poderes, especialmente do Executivo, 

nas deliberações congressuais – para mais detalhes sobre essas discussões, consultar 

Abranches (1998); Barroso (2010); Figueiredo & Limongi (2001); Limongi (2006); Santos 

(1997, 2002 e 2003) –, tendo em vista disposições constitucionais como a previsão da edição 

de medidas provisórias (art. 62), o pedido de urgência constitucional (art. 64) e a iniciativa 

reservada dos projetos orçamentários, adota-se, neste trabalho, a posição de que são 

insuficientes para subjugar o Legislativo, pois este último pode emperrar, mudar a direção ou 

revidar tais interferências, conforme Amorim Neto e Tafner (2002) aponta, ou se utilizar de 

meio alternativo para criar sua pauta de decisões, como indica Amaral (2009). Além do mais, 

esses fatores não retiram das duas Casas congressuais a independência de estabelecer e mudar 

sua organização e seu funcionamento. 

O Regimento Comum, posto pela Resolução n. 1 de 1970, estabelece mais algumas 

regras para o processo legislativo: estabelece a apreciação de matéria orçamentária por sessão 

conjunta, que, junto com o Projeto de Resolução do Congresso Nacional, são os únicos 

projetos que não tramitam bicameralmente, de forma separada; reconhece as lideranças das 

Casas; e aplica subsidiariamente os Regimentos do Senado e da Câmara, nessa ordem. Para a 

teoria distributivista, o processo de elaboração de leis orçamentárias é fundamental para a 

consecução dos interesses particularistas, mas não fará parte deste estudo, já que tal processo 

ocorre no âmbito da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO e 

de sessão conjunta do Congresso Nacional. 

Por seu turno, o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, mais que 

complementar a Constituição, tem como objetivo detalhar o funcionamento da Casa e, com 

certa liberdade, ao fazer isso, distribuir poderes e atribuições; possibilitando a mediação dos 
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diversos interesses individuais e coletivos dos parlamentares. Por isso, tende a refletir melhor 

do que os demais textos normativos citados, o caráter institucional da Casa, na medida em que 

o conteúdo do Regimento é determinado apenas pelos seus respectivos membros e igualmente 

aplicado somente a eles.  

Essa liberdade se expressa em certas escolhas institucionais e, por consequência, na 

sua manutenção. Por exemplo, o acesso às vagas nas comissões, que, segundo o caput do art. 

28 e o inciso VI do art. 10 do RICD, é realizado por indicação dos líderes partidários, ao invés 

de obedecer a um sistema de antiguidade, como ocorre no Senado estadunidense. Ou como da 

opção pelo processo de emendamento de projetos de lei sujeitos à apreciação do Plenário 

pelos parlamentares em geral que, pela regra ordinária, inicialmente acontecia antes da 

apreciação pelas comissões e durante a discussão plenária, e passou, com a Resolução n. 

10/1991, a restringir-se ao segundo momento. 

Outra escolha determinante na distribuição de poderes, a faculdade de pautar uma 

matéria para ser deliberada no Plenário da Câmara dos Deputados, é quase exclusiva ao 

Presidente (ressalvadas as determinações constitucionais), como detalha Vieira: 

[...] ressalvada a inclusão em Ordem do Dia imposta pela Constituição 

Federal para as Medidas Provisórias em vigência por mais de quarenta e 

cinco dias e para os projetos de lei do Presidente da República com 

solicitação de urgência, em tramitação por igual prazo, não há norma legal 

que obrigue o Presidente da Câmara a incluir qualquer matéria em Ordem do 

Dia, nem mesmo as que tramitam com regime de urgência regimental ou que 

tenham seus prazos vencidos. 

Ainda nos casos de inclusão obrigatória de matérias em Ordem do Dia, pode 

o Presidente da Câmara, nos termos regimentais, [...] optar por não designar 

pauta para as sessões ordinárias da Casa, obstando a deliberação sobre essas 

proposições. 

De outra parte, estando o projeto em condições regimentais, tem o Presidente 

a faculdade de incluí-lo na Ordem do Dia de qualquer sessão, ordinária ou 

extraordinária, independentemente de consulta a qualquer órgão interno, 

especialmente diante da omissão do Colégio de Líderes em elaborar a 

agenda mensal prevista no Regimento Interno. (Vieira, 2009, p. 56) 

Sendo assim, respeitada a Constituição, a Câmara dos Deputados é livre para escolher 

e modificar quais serão as normas que conduzirão as suas deliberações legislativas. Portanto, 

é no seu Regimento que terá o maior grau de liberalidade para transparecer seu caráter 

organizacional. Se isso é verdade, as alterações desse código de processo legislativo refletem 

dinamicamente as modificações e aprimoramento da distribuição de poderes e do perfil 

institucional. 
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2.2 Processo legislativo de projeto de resolução de modificação do RICD 

 

 

O Capítulo V do Título VI do RICD estabelece rito especial para o projeto de 

Resolução que pretenda alterar o próprio Regimento. Sua iniciativa é ampla, cabe a qualquer 

deputado ou Comissão Permanente, Mesa ou Comissão Especial criada para esse fim (por 

deliberação do Plenário). 

O projeto, inicialmente, figura na Ordem do Dia do Plenário por cinco sessões para 

que receba emendas. Em seguida, será analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e de 

Cidadania, pela Comissão Especial que o elaborou (quando for o caso, para manifestar-se 

sobre as emendas) e pela Mesa. 

Com todos os pareceres das comissões sobre o projeto e emendas, o projeto terá 

condições de figurar na Ordem do Dia do Plenário para discussão e votação em primeiro 

turno, que deverá durar no mínimo duas sessões. Durante essa discussão, o projeto pode ser 

emendado novamente, situação que faz o projeto retornar às Comissões para manifestarem-se 

sobre tais emendas. 

Aprovado em primeiro turno, o projeto retorna à referida Comissão Especial que o 

elaborou ou à Mesa, nos demais casos, para que se elabore a redação do vencido (para o 

segundo turno), texto que refletirá o que se decidiu no Plenário. Finda essa etapa, há novo 

turno de discussão e votação, igualmente em pelo menos duas sessões.  

Acontecendo dessa forma, considera-se aprovado o projeto de resolução, restando 

apenas a elaboração da redação final, da mesma forma que a do vencido, para poder ser 

submetida à votação em Plenário. Por fim, a Resolução resultante será promulgada e 

publicada pelo Presidente da Câmara dos Deputados para que passe a vigorar a modificação 

do Regimento. 

Entretanto, esse procedimento “ordinário” pode ser quase completamente alterado, em 

qualquer momento de sua tramitação, caso haja aprovação de um requerimento de urgência. 

Há dois tipos desse requerimento previstos no RICD: a) o do art. 154, a pedido de dois terços 

dos membros da Mesa, quando se tratar de matéria da competência desta; de um terço dos 

deputados ou Líderes que representem esse número; ou de dois terços dos membros de 
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Comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição; mas que não pode ser 

solicitado quando já estiverem tramitando duas proposições em urgência regimental; e b) o do 

art. 155, solicitado pela maioria absoluta da Câmara ou Líderes que representem esse número 

e aprovado pelo voto da maioria absoluta dos deputados, sem possuir a limitação do tipo 

anterior. 

Tramitando no regime de urgência, seja qual dos dois tipos de requerimento, o projeto 

tem condições de ser imediatamente incluído na Ordem do Dia do Plenário – não é 

obrigatório, pois na prática precisa passar pelo já comentado poder discricionário de pauta que 

o Presidente possui. As consequências são: caso haja algum parecer pendente de alguma 

comissão, ele será proferido em Plenário, logo, retira a fase de análise nas comissões; elimina 

a possibilidade de emendamento prévio e pelo parlamentar individual, pois só serão aceitas 

emendas de autoria de Comissão ou subscritas por um quinto dos deputados ou Líderes que 

representem esse número, durante a discussão plenária; entretanto, a diferença mais pungente 

é a votação em turno único. 

Há, ainda, a previsão, no § 8º do art. 216 do RICD, de que a Mesa faça bienalmente a 

consolidação das alterações havidas no período. A última republicação atualizada, todavia, 

ocorreu em 15 de dezembro de 2005 (apesar de haver compilações editoriais mais recentes). 

Cabe notar que o processo legislativo aqui descrito não limita as modificações do 

RICD quanto à possibilidade de corroborarem com as ideias defendidas pelos modelos 

distributivista, informacional ou partidário, pois não restringe materialmente o que pode ser 

objeto desse tipo de projeto. Todavia, seu trâmite pode se sujeitar aos mesmos mecanismos 

institucionais alegados pelas teorias: crivo das comissões, postulados da maioria e da 

incerteza, controle do cartel legislativo. Ou seja, até o processo de alteração do status quo dos 

mecanismos institucionais que balizam os interesses e as ações dos parlamentares põe à prova 

em que grau cada uma das facetas apresentadas pelas teorias se sobrepuja. 
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 3 CLASSIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS MODIFICAÇÕES DO RICD 

 

 

3.1 As modificações existentes 

 

 

Desde sua aprovação, com a promulgação da Resolução da Câmara n. 17/1989, em 21 

de setembro de 1989, há 24 anos, o RICD já sofreu 43 alterações
5
. As razões que levaram a 

Câmara a realizá-las possuem motivações diversas, muitas de difícil evidenciação. Inobstante 

às suas origens, em alguns casos, resultam em redistribuição de poderes. Na tabela 1, 

encontra-se a relação com a descrição resumida de cada uma delas. 

Tabela 1 - Relação de modificações do RICD. 

Resolução 
Data da 

publicação 
Dispositivos afetados Descrição resumida 

n. 1/1991 21/03/1991 Art. 9º, § 1º; Art. 26, § 2º Aumenta quantidade de vice-líderes 

partidários e de comissões que cada 

deputado pode ser membro. 

n. 3/1991 09/05/1991 Art. 66; Art. 68, parágrafo único ; Art. 

82; Art. 83; Art. 84; Art. 85; Art. 86; 

Art. 87; Art. 88; Art. 89; Art. 90, caput 

Altera a organização das sessões 

n. 10/1991 04/10/1991 Art. 32, III, a; Art. 53; Art. 54, caput e 

§§ 1º a 4º; Art. 58, caput e §3º; Art. 

113; Art. 119; Art. 121, parágrafo 

único; Art. 132, §2º; Art. 139, II e III; 

Art. 142, §§ 2º 2 3º; Art. 144. 

Altera o momento do juízo de 

admissibilidade pelas comissões (CCJR, 

CFT e Comissão Especial) e da 

apresentação do respectivo recurso; 

altera o emendamento nas comissões; 

acresce a possibilidade de propor 

indicação a outros Poderes; altera 

apreciação após apensação de matérias 

n. 22/1992 19/11/1992 Art. 187; Art. 188; Art. 217; Art. 218. Estabelece o voto aberto na autorização 

para instauração e altera procedimentos 

do processo contra o Presidente e o 

Vice-Presidente da República e os 

Ministros de Estado 

n. 24/1992 24/12/1992 Art. 32, V. Altera a competência temática da 

Comissão de Defesa Nacional 

n. 25/1993 05/03/1993 Art. 32, XIII e XIV Altera o nome e a competência temática 

da Comissão de Viação e Transportes, 

Desenvolvimento Urbano e Interior e 

cria a Comissão de Desenvolvimento 

Urbano e Interior 

n. 37/1993 17/03/1993 Art. 25, § 2º. Diminui a composição numérica 

mínima das comissões permanentes 

n. 38/1993 26/03/1993 Art. 11. Aumenta o número de Vice-Líderes do 

                                                 
5
 Situação em 2 de outubro de 2013. 
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Governo 

n. 57/1994 03/02/1994 Art. 48,§ 2º, inciso III; Art. 92, 

parágrafo único, inciso IV. 

Extingue a reunião e a sessão secretas 

para apreciação de perda de mandato 

n. 58/1994 25/02/1994 Art. 24; Art. 52. Altera prazos e procedimentos de 

apreciação de proposições nas 

comissões. 

n. 1/1995 22/02/1995 Art. 66, "caput", incisos II e III; Art. 82, 

"caput" e § 7º, .Art. 87, "caput"; Art. 

227, inciso II. 

Altera a organização das sessões. 

n. 77/1995 20/01/1995 Art. 32. Cria a Comissão de Fiscalização 

Financeira e Controle e altera a 

competência temática da Comissão de 

Finanças e Tributação 

n. 78/1995 20/01/1995 Art. 9º, § 1º. Aumenta o número de Vice-Líderes 

partidários. 

n. 80/1995 01/02/1995 Art. 26, § 2º. Art. 32, inciso XVI. Aumenta o número de comissões de que 

cada deputado pode ser membro e cria a 

Comissão de Direitos Humanos 

n. 5/1996 27/06/1996 Art. 114, inciso VII, Art. 161; Art. 162, 

inciso II; Art. 117, inciso IX. 

Altera o procedimento de apresentação 

de destaques. 

n. 8/1996 10/10/1996 Art. 68, caput. Limita a realização de sessões solenes 

n. 15/1996 12/12/1996 Art. 26, § 2°; Art. 32, incisos V e XI. Altera as comissões excedentes que 

cada deputado pode ser membro, cria a 

Comissão de Amazônia e 

Desenvolvimento Regional e une as 

Comissões de Relações Exteriores e de 

Defesa Nacional 

n. 33/1999 29/01/1999 Art. 205, §§ 7º e 8º; Art. 210, § 5º. Art. 

212; Art. 213. 

Altera a tramitação de projetos de 

código e acresce a de projetos de 

consolidação 

n. 11/2000 19/01/2000 Art. 280, § 1º-A. Altera o termo inicial da contagem de 

prazo. 

n. 16/2000 21/06/2000 Art. 230. Art.244, § 2º, inciso IV. Altera regras para o afastamento e 

reassunção de deputado para investidura 

em cargos do art. 56, I, da Constituição 

Federal 

n. 19/2001 15/03/2001 Art. 253. Art. 21-A; Art. 21-B; Art. 21-

C; Art. 21-D. 

Cria a Ouvidoria Parlamentar 

n. 21/2001 31/05/2001 Art. 26, § 2º; Art. 254. Art. 32, inciso 

XVII. 

Cria a Comissão de Legislação 

Participativa e aumenta o número de 

comissões de que cada deputado pode 

ser membro 

n. 25/2001 11/10/2001 e 

26/10/2001 

(Repub.) 

Art. 245; Art. 246; Art. 247; Art. 248. 

Art. 240, § 3º; Art. 244. 

Institui o Código de Ética e Decoro 

Parlamentar e cria o Conselho de Ética 

e Decoro Parlamentar 

n. 27/2002 21/02/2002 Art. 32, inciso XI, alínea "l" e na alínea 

"f" a expressão "segurança pública e 

seus órgãos institucionais". Art. 26, § 

2º. Art. 32, inciso XVIII. 

Cria a Comissão de Segurança Pública e 

Combate ao Crime Organizado, 

Violência e Narcotráfico e aumenta o 

número de comissões de que cada 

deputado pode ser membro 

n. 28/2002 20/03/2002 Art. 19-A. Dispõe sobre as atribuições dos 

Suplentes de Secretário 

n. 29/2002 22/03/2002 Art. 32, inciso VI. Altera o nome da Comissão de 

Economia, Indústria e Comércio 

n. 4/2003 09/07/2003 Art. 32, Alínea f do inciso VI; Alínea b 

do inciso VII.. Art. 26, § 2º. Art. 32, 

incisos VI "caput", VII "caput", XIX, 

alíneas "a" a "e". 

Cria a Comissão de Turismo e Desporto 

e altera o nome e o campo temático das 

Comissões de Economia, Indústria, 

Comércio e Turismo e de Educação e 

Cultura e Desporto 
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n. 15/2003 28/11/2003 Art. 235, § 1º. Garante aos deputados os direitos à 

licença-gestante e à licença-paternidade 

n. 20/2004 18/03/2004 Art. 25, "caput" e § 2º; Art. 26, § 2º; 

Art. 29, inciso I e §§ 1º a 3º; Art. 32; 

Art. 39, "caput". 

Altera regras de distribuição das vagas e 

reorganiza o campo temático das 

comissões e modifica o funcionamento 

de subcomissões 

n. 22/2004 01/04/2004 Art. 82, § 4º; Art. 101; Art. 102, §§ 1º e 

3º; Art. 119, inciso I. 

Altera as regras de apresentação de 

proposições e emendas 

n. 23/2004 01/04/2004 Art. 87, §§ 1º a 3º. Altera as regras do Grande Expediente 

n. 30/2005 25/02/2005 Art. 26, § 2º. Aumenta o número de comissões de que 

cada deputado pode ser membro 

n. 34/2005 24/11/2005 Art. 12, § 6º. Art. 8º, §§ 4º e 5º; Art. 12, 

§ 10; Art. 23, parágrafo único; Art. 25, 

"caput"; Art. 26, "caput" e § 4º; Art. 27, 

"caput"; Art. 28, "caput"; Art. 40, § 2º; 

Art. 232. 

Altera regras de distribuição das vagas 

das comissões e de consequências de 

mudança de filiação partidária  

n. 45/2006 08/12/2006 Art. 188, § 1º, incisos I, II e III. Art. 

188, incisos III e IV e § 1º. Art. 7º; 

Altera regras para introduzir o sistema 

de votação eletrônica 

n. 10/2009 22/05/2009 Art. 243. Art. 20-A; Art. 20-B; Art. 20-

C do Capítulo II-A, Título II. 

Cria a Procuradoria Especial da Mulher 

n. 1/2011 20/04/2011 Art. 9º, §6º. Art. 11, caput. Art. 11-A, 

caput e §§ 1º a 3º. 

Aumenta o número de Vice-Líderes do 

Governo e da Minoria 

n. 2/2011 27/05/2011 Título II; Capítulo III-B. Art. 180, § 8º. Altera as disposições sobre o Conselho 

de Ética e Decoro Parlamentar e sobre o 

Código de Ética e Decoro Parlamentar 

n. 19/2012 18/10/2012 Art. 6º, §§ 1º, 2º; Art. 65, inciso IV. 

Art. 4º, "caput"; Art. 5º, "caput"; Art. 

6º, "caput", § 3º; Art. 65, "caput", 

incisos I, II, alíneas "a", "b", inciso III, 

alíneas "a", "b"; Art. 66, "caput"; inciso 

III e § 3º; Art. 68, § 1º ; Art. 227, inciso 

I; Art. 280, "caput". Art. 65, inciso II, 

alíneas "a", "b" ; inciso III, alíneas "a", 

"b" . 

Altera a organização das sessões e a 

contagem de prazos regimentais 

n. 21/2013 28/02/2013 Art. 32, IX. Art. 32, XXI. Desmembra a Comissão de Educação e 

Cultura em duas 

n. 23/2013 07/03/2013 Art. 32, II. Altera o nome da Comissão da 

Amazônia, Integração Nacional e de 

Desenvolvimento Regional 

n. 25/2013 27/03/2013 Art. 267, Parágrafo único. Art. 243,268. Institucionaliza a Corregedoria 

Parlamentar 

n. 26/2013 27/03/2013 Art. 277. Art. 275; Art. 276. Cria o Centro de Estudos e Debates 

Estratégicos e extingue o de Altos 

Estudos e Avaliação Tecnológica 

n. 31/2013 11/07/2013 Título II, Capítulo II-A; Art. 243 Cria a Secretaria da Mulher, a 

Procuradoria da Mulher e 

Coordenadoria dos Direitos da Mulher, 

em substituição à Procuradoria Especial 

da Mulher 

Fonte: www.camara.leg.br. Elaboração do autor. 

 

A tabela 2 quantifica o número de Resoluções segundo o ano da legislatura em que 

foram aprovadas. Como se pode perceber, não há concentração desse tipo de evento quando 

se compara os três primeiros anos da legislatura, pelo contrário, há equilíbrio. Porém, é nítido 

que, no último ano, torna-se bem menos frequente que se aprovem tais alterações regimentais, 
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apesar de os dados contemplarem a situação até o início de outubro da terceira sessão 

legislativa da 54ª Legislatura.  

Tabela 2 - Quantidade de modificações por sessão legislativa das legislaturas 

Sessão legislativa 
Número de modificações 

(Resoluções aprovadas) 

Primeira 12 

Segunda 11 

Terceira 14 

Quarta 6 

Fonte: www.camara.leg.br. Elaboração do autor. Situação até 2/10/13 

Um equilíbrio também se verifica quando comparamos o número de Resoluções de 

alteração do RICD aprovadas por cada legislatura (tabela 3), salvo a situação da 53ª 

Legislatura (2007 a 2011), que compreende o segundo mandato do Presidente Luís Inácio 

Lula da Silva, período que teve apenas uma Resolução aprovada. 

Tabela 3 - Quantidade de modificações por legislatura 

Legislatura Resoluções 

49ª 10 

50ª 7 

51ª 9 

52ª 8 

53ª 1 

54ª 8 

Fonte: www.camara.leg.br. Elaboração do autor. Situação até 2/10/13 

Outro dado que vale mencionar é que apenas duas Resoluções (n. 11/2000 e 25/2001, 

que representam 4,7% do total de alterações) obtiveram aprovação pelo regime de tramitação 

regular, estabelecido pelo RICD. Todas as demais foram aprovadas sob urgência regimental, 

ou seja, as modificações predominantemente ocorrem em turno único de discussão e votação 

e, por vezes, com supressão das fases de emendamento prévio e de estudo pelas comissões. 
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3.2 As tipologias propostas 

 

 

A forma de análise aqui proposta consiste na averiguação comparativa entre o 

conteúdo do dispositivo regimental previamente existente, tendo como marco inicial a 

publicação originária do RICD e final a presente data, e aquele disposto na Resolução que o 

altera. Ressalta-se que existiram Resoluções que alteraram dispositivos anteriormente já 

modificados e que o Código de Ética e Decoro Parlamentar e suas alterações não foram 

consideradas como modificações regimentais e, portanto, não integram o escopo da análise. 

Essa comparação será pautada basicamente por duas tipologias, conforme discutidas no 

primeiro capítulo (ver tabela 4): descentralização e centralização do direito parlamentar. 

Tabela 4 - Características das tipologias propostas 

DESCENTRALIZAÇÃO CENTRALIZAÇÃO 

1. Ligados aos postulados distributivistas 3. Ligados aos postulados partidários 

a)  Aloca poder ao parlamentar, individualmente: a) Aloca poder ao Presidente (Speaker) 

i) Aumenta tempo/oportunidade de fala a todos 

(favorece ação de advertising, credit claiming e 

position taking) 

i) Aumenta controle sobre a pauta ou a 

tramitação, com poder de veto 

ii) Aumenta poder de emendar ou interferir no 

processo de discussão e votação nas Comissões 

ou no Plenário (favorece porkbarrel, agrega 

valor do seu apoio no logrolling) 

ii) Aumenta controle discricionário sobre a 

tramitação de proposições 

iii) Aumenta auto-seleção no acesso a comissões e 

cargos, inclusive o de relator (favorece 

porkbarrel, casework) 

b) Aloca poder aos Líderes: 

b) Aloca poder às Comissões: i) Aumenta tempo/oportunidade de fala 

(coordenação partidária) 

i) Aumenta a jurisdição não temática (poder de 

fiscalizar, de propor, de emendar) 

ii) Aumenta poder diferencial de emendar ou 

interferir no processo de discussão e votação 

(dá mais peso ao ato em relação ao 

parlamentar) 

ii) Aumenta o controle sobre seus procedimentos 

internos  

iii) Aumenta acesso (poder de escolher) a 

comissões e cargos, inclusive de relator, sob o 

critério partidário (aumenta influência no 

processo e acomodação da coalizão 

procedimental) 

 iv) Aprimora instrumento de fidelidade partidária 

(internaliza dissidências) 

2. Ligados aos postulados informacionais  

a) Aloca poder no parlamentar:  

i) Aumenta tempo/oportunidade de fala, em 

especial segundo grau de expertise (difusão da 

informação) 

 

ii) Aumenta poder de emendar ou interferir no 

processo de discussão e votação, em especial 

segundo grau de expertise (agrega informação 

às proposições) 
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iii) Aumenta acesso a comissões e suas 

presidências, em especial segundo grau de 

expertise (incentivo à especialização) 

 

b) Aloca poder aos Relatores (difusão da 

informação) 

 

i) Aumenta tempo/oportunidade de fala (difusão 

da informação) 

 

ii) Aumenta poder diferencial de emendar ou 

interferir no processo de discussão e votação 

(agrega informação às proposições) 

 

c) Aloca poder às Comissões:  

i) Aumenta a jurisdição (não temática)  

ii) Aumenta o controle sobre seus procedimentos 

internos  

 

iii) Restringe o emendamento de seus produtos  

d) Submete decisão ao Plenário (regra da maioria)  

Fonte: Elaboração do autor 

 

O relevante da classificação proposta é a integral localização de todas as variáveis dos 

modelos distributivistas e informacional no campo da descentralização – reforçando a relação 

de proximidade teórica anotada por Carvalho (2003) e Shepsle & Weingast (1994) – e o 

diametral posicionamento daquelas do modelo partidário no da centralização. 

Dois pontos pertencentes às variáveis do modelo informacional – a alocação de 

poderes aos relatores e a submissão de decisão ao Plenário – enquadrados no campo da 

descentralização, podem gerar controvérsia, especialmente quando se vislumbra a realidade 

da Câmara dos Deputados; por isso, cabe explicação. Observa-se que tal classificação é 

realizada com a análise isolada da variável explicativa (assim como será a do dispositivo 

normativo, sob o prisma das tipologias), isso quer dizer que o poder pode apontar para uma 

direção (no caso, para a descentralização) e o resultado do seu uso para outra (ser subserviente 

a um poder central).  

Por exemplo, a influência diferencial de emendamento de proposições por Relatores 

pode ter um resultado mais distributivista/informacional, se os critérios de escolha para o 

cargo forem por antiguidade, aleatórios ou rotativos – ou mais partidário, se as regras de 

indicação do ocupante forem estritamente ligadas aos líderes ou ao Presidente da Comissão ou 

ao da Casa. Da mesma forma, submeter uma decisão ao Plenário pode resultar em uma 

característica descentralizadora, na medida em que o Plenário esteja menos impregnado por 

controles partidários de pauta e de processo de discussão e votação. Enfim, nas situações 

descritas, os poderes alocados ao Relator e à decisão do Plenário são descentralizadores; 

todavia, podem ser balizados por outras normas. 
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Posto isso, o primeiro passo na análise das modificações regimentais será a 

identificação daquelas que possuem ponto de aderência com alguma variável elencada nas 

duas tipologias; em outras palavras, se podem alterar o status quo na distribuição de poderes 

estabelecida. No segundo passo, enquadrar-se-á o dispositivo em uma variável tipológica ou 

mais, determinando, por fim, se tende a favorecer a descentralização ou a centralização.  

Na classificação, ao enfraquecer uma característica elencada em uma das duas 

tipologias propostas por este trabalho, considerar-se-á que a modificação do RICD em questão 

fortalece a outra tipologia. É um raciocínio lógico, porque quanto mais fraca a 

descentralização, menos obstáculos encontra a centralização e vice-versa, uma vez que aqui é 

pressuposta a coexistência das realidades apontadas pelos modelos. 

Ao final, faz-se uma análise quantitativa e qualitativa dos resultados para tentar traçar 

tendências e padrões nas modificações que atingiram o Regimento. 

 

 

3.3 Classificação e análise das modificações 

 

 

Na identificação preliminar, muitas Resoluções, por inteiro ou parcialmente, não 

continham relação com as tipologias deste trabalho, pois não afetavam a distribuição de 

poderes parlamentares, apesar de algumas delas tocarem em argumentos das teorias. 

Exemplificando: muito constantes foram as alterações de competências temáticas das 

Comissões Permanentes - fator arrolado como necessário por Mayhew (2004) para manter o 

equilíbrio entre elas -, todavia, o poder das comissões, em conjunto, não aumenta; nesses 

casos, é apenas redistribuído entre elas. 

Sendo assim, eis os dispositivos das Resoluções de modificação do RICD que se 

encaixaram na metodologia proposta, com a classificação tipológica: 

Resolução 1/1991:  

Redação preexistente Nova redação 

Art. 9º, § 1º Cada Líder poderá indicar Vice-Líderes, 

na proporção de um por oito Deputados, ou fração, que 

constituam sua representação, facultada a designação 

de um como Primeiro-Vice-Líder.  

Art. 9º, § 1º Cada líder poderá indicar vice-líderes, na 

proporção de um por cinco deputados, ou fração, que 

constituam sua representação, facultada a designação 

de um como Primeiro-Vice-Líder.  

Classificação: Centralização. Aumenta acesso dos líderes a cargo de coordenação política. 
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Redação preexistente Nova redação 

Art. 26, § 2º Nenhum Deputado poderá fazer parte, 

como membro titular, de mais de uma Comissão 

Permanente.  

Art. 26, § 2º Nenhum deputado poderá fazer parte, 

como membro titular, de mais de uma Comissão 

Permanente, ressalvada a Comissão de Defesa 

Nacional. 

Classificação: Descentralização. Aumenta acesso do parlamentar a comissões 

 

Resolução 3/1991:  

Redação preexistente Nova redação 

Art. 66, I, b) Comunicações de Lideranças, com 

duração de sessenta minutos improrrogáveis, salvo o 

disposto no § 3º do art. 84, destinadas ao debate em 

torno de assuntos de relevância nacional; 

Art. 66, § 1º Em qualquer tempo da sessão, os Líderes 

dos partidos, pessoalmente e sem delegação, poderão 

fazer comunicações destinadas ao debate em torno de 

assuntos de relevância nacional 

Explicação: Anteriormente, havia uma fase da sessão destinada a comunicações de liderança, que passou a 

inexistir. Porém, os líderes passaram a contar com a possibilidade de realizar comunicação em qualquer tempo 

ou fase da sessão, inclusive durante a Ordem do Dia; situação mais privilegiada qualitativamente. 

Classificação: Centralização. Aloca poder aos líderes pela melhoria da oportunidade de fala. 

 

Redação preexistente Nova redação 

Art. 66, I, c) Grande Expediente, com duração de cento 

e oitenta minutos improrrogáveis, distribuídos 

igualmente entre os Deputados inscritos; 

Art. 66, III - Grande Expediente, a iniciar-se após a 

conclusão da Ordem do Dia, com duração de uma hora 

improrrogável, distribuída entre os deputados inscritos;  

Classificação: Centralização. Diminui tempo de fala destinado aos parlamentares. 

 

Redação preexistente Nova redação 

Art. 66, parágrafo único. As demais homenagens serão 

prestadas durante prorrogação da sessão ordinária e por 

prazo não superior a trinta minutos. Tratando-se de 

congressista da legislatura, Chefe de um dos Poderes 

da República ou Chefe de Estado estrangeiro, com o 

qual o Brasil mantenha relações diplomáticas, as 

homenagens poderão ser prestadas no Grande 

Expediente. 

Art. 66, parágrafo único. As demais homenagens serão 

prestadas durante a prorrogação das Sessões Ordinárias 

convocadas para as segundas e sextas-feiras e por prazo 

não superior a trinta minutos. Tratando-se de 

congressista da legislatura, chefe de um dos poderes da 

República ou chefe de Estado estrangeiro, com o qual o 

Brasil mantenha relações diplomáticas, as homenagens 

poderão ser prestadas no Grande Expediente.  

Classificação: Centralização. Diminui oportunidade de fala destinada aos parlamentares. É notório que as 

homenagens e sessões solenes servem a estratégia de advertising. 

 

Resolução 10/1991:  

Redação preexistente Nova redação 

Art. 113. Indicação é a proposição em que o Deputado 

sugere a manifestação de uma ou mais Comissões 

acerca de determinado assunto, visando à elaboração de 

projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.  

Art. 113. lndicação é a proposição através da qual o 

deputado: 

I - sugere a outro poder a adoção de providência, a 

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o 

envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa 

exclusiva;  

II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões 

acerca de determinado assunto, visando à elaboração de 

projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.  

Classificação: Descentralização. Aloca poder ao parlamentar, relacionado a position taking e credit claiming. 
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Redação preexistente Nova redação 

Art. 119. As emendas serão apresentadas diretamente à 

Comissão, a partir do recebimento da proposição 

principal até o término da sua discussão pelo órgão 

técnico:  

Art. 119. As emendas poderão ser apresentadas em 

comissão, no caso de projeto sujeito a [apreciação 

conclusiva]: (Resolução n. 10/1991) 

I - por qualquer Deputado, individualmente, e, se for o 

caso, com o apoiamento necessário, quando se tratar da 

Comissão incumbida do exame de admissibilidade, ou 

da que primeiro deva proferir parecer de mérito sobre a 

matéria;  

I - a partir da distribuição, por qualquer Deputado, 

individualmente, e, se for o caso, com o apoiamento 

necessário; (Resolução n. 10/1991) 

II - por qualquer de seus membros, individualmente, e, 

se for o caso, com o apoiamento necessário, quando se 

tratar de subsequente Comissão de mérito a que a 

matéria foi distribuída.  

II - a substituição oferecida pelo Relator, por qualquer 

dos membros da Comissão. (Resolução n. 10/1991, 

inciso do caput) 

Explicação: Na situação preexistente, havia o emendamento prévio no início da tramitação nas comissões, 

indistintamente. Já na nova situação, tal emendamento ficou restrito aos projetos sujeitos à apreciação conclusiva 

das comissões. 

Classificação: Centralização. Diminuição da oportunidade de emendamento pelo parlamentar. 

 

Redação preexistente Nova redação 

139, II, a) obrigatoriamente, à Comissão de 

Constituição e Justiça e de Redação para o exame da 

admissibilidade jurídica e legislativa; 

139, II, a) às Comissões cuja matéria de sua 

competência estiver relacionada com o mérito da 

proposição;  

139, II, c) às Comissões referidas nas alíneas anteriores 

e às demais Comissões, quando a matéria de sua 

competência estiver relacionada com o mérito da 

proposição; 

139, II, c) obrigatoriamente à Comissão de 

Constituição e Justiça e de Redação, para o exame dos 

aspectos de constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade, regimentalidade e de técnica legislativa, e, 

juntamente com as Comissões técnicas, para 

pronunciar-se sobre o seu mérito, quando for o caso;  

139, III - a remessa de proposição às Comissões será 

feita por intermédio da Secretaria-Geral da Mesa, 

devendo chegar a seu destino até a sessão seguinte, ou 

imediatamente, em caso de urgência, iniciando-se 

sempre pela Comissão de Constituição e Justiça e de 

Redação;  

139, III - a remessa de proposição às Comissões será 

feita por intermédio da Secretaria-Geral da Mesa, 

devendo chegar ao seu destino até a sessão seguinte, ou 

imediatamente, em caso de urgência, iniciando-se pela 

Comissão que, em primeiro lugar, deva proferir parecer 

sobre o mérito; 

Explicação: As referidas comissões realizavam o 

exame de admissibilidade no início da tramitação, 

antes das de mérito, e, por isso, manifestavam-se 

apenas sobre o projeto inicial e, em Plenário, sobre as 

emendas de Plenário. O exame de admissibilidade de 

emendas e substitutivos de comissões precisava ser 

arguido por parlamentar. 

Explicação: As mesmas comissões passaram a realizar 

o exame de admissibilidade ao final da tramitação nas 

comissões, após as de mérito, e, assim, manifestam-se 

sobre o projeto inicial e todas as emendas e os 

substitutivos, seja de parlamentar, seja de comissão.  

Classificação: Descentralização. Aumenta a jurisdição das comissões. 

 

Redação preexistente Nova redação 

Art. 142, II - aprovado o requerimento de tramitação 

conjunta, as matérias respectivas retornam às 

Comissões competentes a fim de que se pronunciem, na 

ordem em que devam fazê-lo, em relação a cada uma 

das proposições sobre as quais não se tenham 

eventualmente manifestado, considerando-se, porém, 

um mesmo parecer.  

Art. 142, II – Revogado;  

Observação: A Resolução n. 10/1991 renumera ainda o inciso III, que não existe na publicação original (Diário 

do Congresso Nacional, Seção 1 – Suplemento – 22/9/1989, Página 3), mas que existe na versão atualizada com 
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a seguinte redação: “considera-se um só o parecer da Comissão sobre as proposições apensadas” 

Classificação: Centralização. Diminui jurisdição das comissões, pois, quando a apensação ocorre após a 

proposição ter sido relatada pela Comissão, passa a não se pronunciar sobre a nova proposição. 

 

Resolução 37/1993:  

Redação preexistente Nova redação 

Art. 25, § 2º Nenhuma Comissão terá menos de seis 

centésimos nem mais de doze centésimos do total de 

Deputados.  

Art. 25, § 2º Nenhuma Comissão terá mais de doze 

centésimos nem menos de cinco centésimos do total de 

Deputados, desprezando-se a fração.  

Explicação: Diminuiu o número mínimo de vagas em cada comissão. 

Classificação: Centralização. Diminui o acesso a vagas nas comissões. 

 

Resolução 38/1993:  

Redação preexistente Nova redação 

Art. 11. O Presidente da República poderá indicar 

Deputados para exercerem a liderança do Governo, 

composta de Líder e três Vice-Líderes, com as 

prerrogativas constantes dos incisos I, III e IV do art. 

10.  

Art. 11. O Presidente da República poderá indicar 

Deputados para exercerem a Liderança do Governo, 

composta de Líder e cinco Vice-Líderes, com as 

prerrogativas constantes dos incisos I, III e IV do art. 

10.  

Classificação: Centralização. Aumenta o poder dos líderes pelo acesso a cargos de coordenação política. 

 

Resolução 58/1994:  

Redação preexistente Nova redação 

Art. 52, § 3º O Presidente da Comissão, uma vez 

esgotados os prazos referidos neste artigo, avocará a 

proposição ou designará outro membro para relatá-la 

no prazo improrrogável de uma sessão, se em regime 

de urgência, e de três sessões, se em tramitação 

ordinária com prazo preestabelecido.  

Art. 52, § 4º Esgotados os prazos previstos neste artigo, 

poderá a Comissão, a requerimento do Autor da 

proposição, deferir sua inclusão na Ordem do Dia da 

reunião imediata, pendente de parecer. Caso o Relator 

não ofereça parecer até o início da discussão da 

matéria, o Presidente designará outro membro para 

relatá-la na mesma reunião ou até a seguinte. 

Art. 52, § 5º A Comissão poderá, mediante 

requerimento de um terço de seus membros, aprovado 

pela maioria absoluta da respectiva composição 

plenária, incluir matéria na Ordem do Dia para 

apreciação imediata, independente do disposto nos 

parágrafos anteriores, desde que publicada e distribuída 

em avulsos ou cópias. Não havendo parecer, o 

Presidente designará Relator para proferi-lo oralmente 

no curso da reunião ou até a seguinte. 

Explicação: houve uma reorganização dos parágrafos desse art., por isso, fez-se a comparação pelo conteúdo e 

não pelo número do dispositivo. 

Classificação: Descentralização. Aumenta o poder das comissões sobre a autonomia dos seus procedimentos 

internos. 

 

Redação preexistente Nova redação 

Art. 52, § 4º O Relator de proposição em regime de 

tramitação ordinária, a qual, pela complexidade ou 

relevância do assunto, deva merecer amplo debate 

Art. 52, § 6º Sem prejuízo do disposto nos §§ 4º e 5º 

precedentes, esgotados os prazos previstos neste artigo, 

o Presidente da Câmara poderá, de ofício ou a 
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geral, ou exija investigações ou pesquisas de maior 

profundidade, terá um prazo especial para a 

apresentação do parecer, concedido pela Comissão nas 

matérias sujeitas à sua deliberação conclusiva e, nos 

demais casos, por solicitação desta ao Plenário.  

requerimento de qualquer Deputado, determinar o 

envio de proposição pendente de parecer à Comissão 

seguinte ou ao Plenário, conforme o caso, 

independentemente de interposição do recurso previsto 

no art. 132, § 2º, para as referidas no art. 24, inciso II.  

Explicação: houve uma reorganização dos parágrafos desse art., por isso, fez-se a comparação pelo conteúdo e 

não pelo número do dispositivo. 

Classificação: Centralização. Diminui o poder das comissões sobre a autonomia dos seus procedimentos 

internos 

 

Resolução 1/1995:  

Redação preexistente Nova redação 

Art. 66, III - Grande Expediente, a iniciar-se após a 

conclusão da Ordem do Dia, com duração de uma hora 

improrrogável, distribuída entre os deputados inscritos;  

II - Grande Expediente, a iniciar-se às dez ou às quinze 

horas, conforme o caso, com duração improrrogável de 

cinquenta minutos, distribuída entre os oradores 

inscritos;  

Classificação: Centralização. Diminui tempo de fala destinado aos parlamentares. 

 

Resolução 78/1995: 

Redação preexistente Nova redação 

§ 1º Cada líder poderá indicar vice-líderes, na 

proporção de um por cinco deputados, ou fração, que 

constituam sua representação, facultada a designação 

de um como Primeiro-Vice-Líder.  

§ 1º Cada Líder poderá indicar Vice-Líderes, na 

proporção de um por quatro deputados, ou fração, que 

constituam sua representação, facultada a designação 

de um como Primeiro Vice-Líder.  

Classificação: Centralização. Aumenta o poder dos líderes pelo acesso a cargos de coordenação política. 

 

Resolução 80/1995: 

Redação preexistente Nova redação 

§ 2º Nenhum deputado poderá fazer parte, como 

membro titular, de mais de uma Comissão Permanente, 

ressalvada a Comissão de Defesa Nacional. 

§2º Nenhum deputado poderá fazer parte, como 

membro titular, de mais de uma Comissão Permanente, 

ressalvadas as Comissões de Defesa Nacional e de 

Direitos Humanos.  

Classificação: Descentralização. Aumenta acesso do parlamentar a vagas nas comissões. 

 

Resolução 5/1996: 

Redação preexistente Nova redação 

  Art. 161. O destaque de partes de qualquer 

proposição, bem como de emenda do grupo a que 

pertencer, será concedido:  

Art. 161. Poderá ser concedido, mediante requerimento 

aprovado pelo Plenário, destaque para: 

   I - a requerimento de um décimo dos membros da 

Casa, ou de Líderes que representem este número, para 

votação em separado;  

I - votação em separado de parte de proposição, desde 

que requerido por um décimo dos Deputados ou 

Líderes que representem esse número;  

Classificação: Centralização. Diminui influência do parlamentar no processo de votação. 
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Redação preexistente Nova redação 

Não se aplica Art. 161, § 2º Independerá de aprovação do Plenário o 

requerimento de destaque apresentado por bancada de 

Partido, observada a seguinte proporcionalidade:  

De 05 até 24 Deputados = um destaque  

De 25 até 49 Deputados = dois destaques  

De 50 até 74 Deputados = três destaques  

De 75 ou mais Deputados = quatro destaques.  

Classificação: Centralização. Aumenta influência do líder no processo de votação. 

 

Redação preexistente Nova redação 

Art. 117, IX - prorrogação de prazo para a apresentação 

de parecer por qualquer Comissão;  

Art. 117, IX - destaque, nos termos do art. 161;  

Explicação: Esse tipo de requerimento de prorrogação de prazo passou a ser decidido pelo Presidente. 

Classificação: Centralização. Aumenta a influência do Presidente da Casa sobre a tramitação. 

 

Resolução 8/1996: 

Redação preexistente Nova redação 

Não se aplica Art. 68, III - será admitida a realização de até duas 

sessões solenes, por deliberação do Plenário, a cada 

mês;  

Classificação: Centralização. Diminui oportunidade de fala destinada aos parlamentares. É notório que as 

homenagens e sessões solenes servem a estratégia de advertising. 

 

Redação preexistente Nova redação 

Não se aplica  Art. 68, § 2° Nas homenagens prestadas durante o 

Grande Expediente observar-se-á o previsto para as 

sessões solenes, e nas prestadas nas prorrogações das 

sessões atender-se-á, ainda, ao seguinte; 

I - só poderão ocorrer, no máximo, duas homenagens a 

cada mês;  

II - falará, por cinco minutos, além do autor, um 

deputado de cada partido ou Bloco, indicado pelo 

respectivo Líder;  

Classificação: Centralização. Diminui tempo de fala destinado aos parlamentares. É notório que as homenagens 

e sessões solenes servem a estratégia de advertising 

 

Resolução 19/2001: 

Redação preexistente Nova redação 

Não se aplica Art. 21-B. A Ouvidoria Parlamentar é composta de um 

Ouvidor-Geral e dois Ouvidores Substitutos designados 

dentre os membros da Casa pelo Presidente da Câmara, 

a cada dois anos, no início da sessão legislativa, vedada 

a recondução no período subseqüente.  

Classificação: Centralização. Aumenta acesso a cargos sob indicação do Presidente da Casa. 
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Redação preexistente Nova redação 

Art. 26, §2º Nenhum deputado poderá fazer parte, 

como membro titular, de mais de uma Comissão 

Permanente, ressalvadas as Comissões de Defesa 

Nacional e de Direitos Humanos. 

Art. 26, § 2º Nenhum Deputado poderá fazer parte, 

como membro titular, de mais de uma comissão, exceto 

quando uma das comissões for a da Amazônia e de 

Desenvolvimento Regional, a de Direitos Humanos ou 

a de Legislação Participativa.  

Classificação: Descentralização. Aumenta acesso do parlamentar a vagas nas comissões. 

 

Resolução 27/2002: 

Redação preexistente Nova redação 

Art. 26, § 2º Nenhum Deputado poderá fazer parte, 

como membro titular, de mais de uma comissão, exceto 

quando uma das comissões for a da Amazônia e de 

Desenvolvimento Regional, a de Direitos Humanos ou 

a de Legislação Participativa. 

Art. 26, § 2º Nenhum Deputado poderá fazer parte, 

como membro titular, de mais de uma Comissão 

Permanente, ressalvadas as Comissões da Amazônia e 

de Desenvolvimento Regional, de Direitos Humanos, 

de Legislação Participativa e de Segurança Pública e 

Combate ao Crime Organizado, Violência e 

Narcotráfico.  

Classificação: Descentralização. Aumenta acesso do parlamentar a vagas nas comissões. 

 

Resolução 20/2004: 

Redação preexistente Nova redação 

  Art. 25. O número de membros efetivos das 

Comissões Permanentes será estabelecido por ato da 

Mesa, ouvido o Colégio de Líderes, no início dos 

trabalhos da primeira e da terceira sessões legislativas 

de cada legislatura, prevalecendo o quantitativo 

anterior enquanto não modificado.  

Art. 25. O número de membros efetivos das Comissões 

Permanentes será estabelecido por Ato da Mesa, 

ouvido o Colégio de Líderes, no início dos trabalhos 

das sessões legislativas de cada legislatura, 

prevalecendo o quantitativo anterior enquanto não 

modificado.  

Classificação: Descentralização. Aumenta autonomia do parlamentar em mudar de partido. 

 

Redação preexistente Nova redação 

Art. 25, § 2º Nenhuma Comissão terá mais de doze 

centésimos nem menos de cinco centésimos do total de 

Deputados, desprezando-se a fração.  

Art. 25, § 2º Nenhuma Comissão terá mais de doze 

centésimos nem menos de três e meio centésimos do 

total de Deputados, desprezando-se a fração.  

Explicação: Diminuiu o número mínimo de vagas em cada comissão. 

Classificação: Centralização. Diminui o acesso a vagas nas comissões. 

 

Redação preexistente Nova redação 

Art. 26, § 2º Nenhum Deputado poderá fazer parte, 

como membro titular, de mais de uma Comissão 

Permanente, ressalvadas as Comissões da Amazônia e 

de Desenvolvimento Regional, de Direitos Humanos, 

de Legislação Participativa e de Segurança Pública e 

Combate ao Crime Organizado, Violência e 

Narcotráfico 

Art. 26, § 2º Nenhum Deputado poderá fazer parte, 

como membro titular, de mais de uma Comissão 

Permanente. 

Classificação: Centralização. Diminui acesso do parlamentar a vagas nas comissões. 

 



50 

 

   

Redação preexistente Nova redação 

Ar. 29, § 1º Nenhuma Comissão Permanente poderá 

contar com mais de três Subcomissões Permanentes e 

de duas Subcomissões Especiais em funcionamento 

simultâneo.  

Art. 29, § 1º Nenhuma Comissão Permanente poderá 

contar com mais de 3 (três) Subcomissões Permanentes 

e de 3 (três) Subcomissões Especiais em 

funcionamento simultâneo.  

  § 2º O Plenário da Comissão fixará o número de 

membros de cada Subcomissão, designando-os 

nominalmente, respeitado o princípio da representação 

proporcional, e definindo, ainda, as matérias reservadas 

às Subcomissões Permanentes e os objetivos das 

Subcomissões Especiais.  

§ 2º O Plenário da Comissão fixará o número de 

membros de cada Subcomissão, respeitado o princípio 

da representação proporcional, e definirá as matérias 

reservadas a tais Subcomissões, bem como os objetivos 

das Subcomissões Especiais.  

Classificação: Descentralização. Aumenta o poder das comissões sobre a autonomia dos seus procedimentos 

internos 

 

Resolução 30/2005: 

Redação preexistente Nova redação 

Art. 26, § 2º Nenhum Deputado poderá fazer parte, 

como membro titular, de mais de uma Comissão 

Permanente. 

Art. 26, § 2º Nenhum Deputado poderá fazer parte, 

como membro titular, de mais de 1 (uma) Comissão 

Permanente, ressalvada a Comissão de Legislação 

Participativa e de Segurança Pública e Combate ao 

Crime Organizado.  

Classificação: Descentralização. Aumenta acesso do parlamentar a vagas nas comissões. 

 

Resolução 34/2005: 

Redação preexistente Nova redação 

Não se aplica.  Art. 8º, § 4° As vagas de cada Partido ou Bloco 

Parlamentar na composição da Mesa serão definidas 

com base no número de candidatos eleitos pela 

respectiva agremiação, na conformidade do resultado 

final das eleições proclamado pela Justiça Eleitoral, 

desconsideradas as mudanças de filiação partidária 

posteriores a esse ato.  

Classificação: Centralização. Dificulta a mudança de filiação partidária pelo parlamentar. 

 

Redação preexistente Nova redação 

Não se aplica.  Art.8º, § 5° Em caso de mudança de legenda partidária, 

o membro da Mesa perderá automaticamente o cargo 

que ocupa, aplicando-se para o preenchimento da vaga 

o disposto no § 2° deste artigo.  

Classificação: Centralização. Dificulta a mudança de filiação partidária pelo parlamentar. 
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Redação preexistente Nova redação 

Art. 12, § 6º Dissolvido o Bloco Parlamentar, ou 

modificado o quantitativo da representação que o 

integrava em virtude da desvinculação de Partido, será 

revista a composição das Comissões, mediante 

provocação de Partido ou Bloco Parlamentar, para o 

fim de redistribuir os lugares e cargos, consoante o 

principio da proporcionalidade partidária, observado o 

disposto no § 4º do art. 26.  

Art. 12, § 6º (Revogado).  

Classificação: Centralização. Dificulta a mudança de filiação partidária pelo parlamentar. 

 

Redação preexistente Nova redação 

Não se aplica Art. 23, Parágrafo único. O Deputado que se 

desvincular de sua bancada perde automaticamente o 

direito à vaga que ocupava em razão dela, ainda que 

exerça cargo de natureza eletiva  

Classificação: Centralização. Dificulta a mudança de filiação partidária pelo parlamentar. 

 

Redação preexistente Nova redação 

Art. 25. O número de membros efetivos das Comissões 

Permanentes será estabelecido por Ato da Mesa, 

ouvido o Colégio de Líderes, no início dos trabalhos 

das sessões legislativas de cada legislatura, 

prevalecendo o quantitativo anterior enquanto não 

modificado. 

Art. 25. O número de membros efetivos das Comissões 

Permanentes será fixado por ato da Mesa, ouvido o 

Colégio de Líderes, no inicio dos trabalhos de cada 

legislatura.  

Classificação: Centralização. Dificulta a mudança de filiação partidária pelo parlamentar. 

 

Redação preexistente Nova redação 

  Art. 26. A distribuição das vagas nas Comissões 

Permanentes, por Partidos ou Blocos Parlamentares, 

será organizada pela Mesa logo após a fixação da 

respectiva composição numérica e mantida durante 

toda a sessão legislativa.  

Art. 26. A distribuição das vagas nas Comissões 

Permanentes entre os Partidos e Blocos Parlamentares 

será organizada pela Mesa logo após a fixação da 

respectiva composição numérica e mantida durante 

toda a legislatura.  

Classificação: Centralização. Dificulta a mudança de filiação partidária pelo parlamentar. 

 

Redação preexistente Nova redação 

Art. 26, § 4º As modificações numéricas que venham a 

ocorrer nas bancadas dos Partidos ou Blocos 

Parlamentares, que importem modificações da 

proporcionalidade partidária na composição das 

Comissões, só prevalecerão a partir da sessão 

legislativa subseqüente. 

Art. 26, § 4° As alterações numéricas que venham a 

ocorrer nas bancadas dos Partidos ou Blocos 

Parlamentares decorrentes de mudanças de filiação 

partidária não importarão em modificação na 

composição das Comissões, cujo número de vagas de 

cada representação partidária será fixado pelo resultado 

final obtido nas eleições e permanecerá inalterado 

durante toda a legislatura.  

Classificação: Centralização. Dificulta a mudança de filiação partidária pelo parlamentar. 
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Redação preexistente Nova redação 

Não se aplica. Art. 40, § 2° Em caso de mudança de legenda 

partidária, o Presidente ou Vice-Presidente da 

Comissão perderá automaticamente o cargo que ocupa, 

aplicando-se para o preenchimento da vaga o disposto 

no § 1° deste artigo.  

Classificação: Centralização. Dificulta a mudança de filiação partidária pelo parlamentar. 

 

Redação preexistente Nova redação 

Art. 232. O Deputado que se desvincular de sua 

bancada perde, para efeitos regimentais, o direito a 

cargos e funções que ocupar em razão da mesma, 

exceto em relação aos cargos da Mesa.  

Art. 232. O Deputado que se desvincular de sua 

bancada perde, para efeitos regimentais, o direito a 

cargos ou funções que ocupar em razão dela.  

Classificação: Centralização. Dificulta a mudança de filiação partidária pelo parlamentar. 

 

Resolução 10/2009: 

Redação preexistente Nova redação 

Não se aplica.  Art. 20-A. A Procuradoria Especial da Mulher será 

constituída de 1 (uma) Procuradora Especial da Mulher 

e de 3 (três) Procuradoras Adjuntas, designadas pelo 

Presidente da Câmara, a cada 2 (dois) anos, no início 

da sessão legislativa.  

Classificação: Centralização. Aumenta acesso a cargos sob indicação do Presidente da Casa. 

 

Resolução 1/2011: 

Redação preexistente Nova redação 

Não se aplica.  § 6º O quantitativo mínimo de Vice-Líderes previsto no 

§ 1º será calculado com base no resultado final das 

eleições para a Câmara dos Deputados proclamado 

pelo Tribunal Superior Eleitoral.  

Classificação: Centralização. Dificulta a mudança de filiação partidária pelo parlamentar. 

 

Redação preexistente Nova redação 

Art. 11. O Presidente da República poderá indicar 

Deputados para exercerem a Liderança do Governo, 

composta de Líder e cinco Vice-Líderes, com as 

prerrogativas constantes dos incisos I, III e IV do art. 

10.  

Art. 11. O Presidente da República poderá indicar 

Deputados para exercerem a Liderança do Governo, 

composta de Líder e de 10 (dez) Vice-Líderes, com as 

prerrogativas constantes dos incisos I, III e IV do art. 

10.  

Classificação: Centralização. Aumenta acesso do líder a cargos de coordenação política 

 

Redação preexistente Nova redação 

Não se aplica. (Utilizava-se a regra geral)  Art. 11-A. A Liderança da Minoria será composta de 

Líder e de 6 (seis) Vice-Líderes, com as prerrogativas 

constantes dos incisos I, III e IV do art. 10.  

Classificação: Centralização. Aumenta acesso do líder a cargos de coordenação política 
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Resolução 2/2011: 

Redação preexistente Nova redação 

Não se aplica.  21-E, § 1° Os membros do Conselho de Ética e Decoro 

Parlamentar da Câmara dos Deputados serão 

designados para um mandato de 2 (dois) anos, na forma 

dos arts. 26 e 28 deste Regimento Interno, os quais 

elegerão, dentre os titulares, 1 (um) Presidente e 2 

(dois) Vice-Presidentes, observados os procedimentos 

estabelecidos no art. 7° deste Regimento, no que 

couber. (Resolução n. 2/2011) 

Classificação: Centralização. Aumenta acesso do líder a cargos sob o critério partidário. 

 

Redação preexistente Nova redação 

Não se aplica.  Art. 21-E, § 2° As disposições constantes do parágrafo 

único do art. 23, do § 2° do art. 40 e do art. 232 deste 

Regimento Interno não se aplicam aos membros do 

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.  

Classificação: Descentralização. Aumenta a autonomia do parlamentar em permanecer no Conselho. 

 

Resolução 25/2013: 

Redação preexistente Nova redação 

Não se aplica.  Art. 21-G, Parágrafo único. Os membros da 

Corregedoria Parlamentar serão designados para 

mandatos de 2 (dois) anos pelo Presidente da Câmara 

dos Deputados, vedada a recondução no período 

subsequente.  

Classificação: Centralização. Aumenta acesso a cargos sob indicação do Presidente da Casa. 

 

Resolução 26/2013: 

Redação preexistente Nova redação 

Art. 276. O Conselho de Altos Estudos e Avaliação 

Tecnológica, órgão técnico-consultivo diretamente 

jurisdicionado à Mesa, terá por incumbência:  

Art. 276. O Centro de Estudos e Debates Estratégicos, 

órgão técnico-consultivo diretamente jurisdicionado ao 

Presidente da Câmara dos Deputados, terá por 

incumbência:  

Classificação: Centralização. Aumenta poderes do Presidente da Casa. 

 

Redação preexistente Nova redação 

Art. 277. O Conselho de Altos Estudos e Avaliação 

Tecnológica terá uma composição plenária variável, de 

que farão parte, ao lado de membros natos ou 

representantes, técnicos, cientistas e especialistas de 

notoriedade profissional, não permanentes, sendo:  

Art. 277. (Revogado).  

I - membros natos ou representantes, com mandato por 

tempo indeterminado:  

I - (Revogado).  

 

      a) um membro da Mesa, por ela indicado, que o 

presidirá; 

a) (Revogado).  

      b) cinco Deputados designados pelo Presidente da 

Câmara, com observância do princípio da 

proporcionalidade partidária, por indicação dos 

Líderes, dentre os membros das respectivas bancadas 

b) (Revogado).  
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portadores de currículo acadêmico ou experiência 

profissional compatíveis com as finalidades do 

colegiado; 

      c) o Diretor da Assessoria Legislativa; c) (Revogado).  

      II - membros temporários, cuja atuação ficará 

restrita a cada trabalho, estudo ou projeto específico de 

que devam participar, no âmbito do Conselho: 

 

II - (Revogado).  

      a) um representante de cada Comissão Permanente, 

indicado pela mesma com atendimento do requisito 

mencionado no inciso I, alínea b, in fine, quando as 

matérias de competência da Comissão tenham 

correlação com o trabalho em exame ou execução no 

Conselho, mediante solicitação do Presidente deste; 

a) (Revogado).  

 

      b) pelo menos um Consultor ou Assessor 

Legislativo de cada núcleo temático integrante da 

Assessoria Legislativa, que tenha pertinência com o 

trabalho em elaboração ou apreciação no Conselho, 

indicado pelo Diretor da Assessoria; 

b) (Revogado).  

      c) até quatro cientistas ou especialistas de notório 

saber e renome profissional, que venham a ser 

contratados pela Câmara como consultores autônomos 

para realização de tarefa certa ou por tempo 

determinado. 

c) (Revogado).  

 

Explicação: A Resolução n. 26/2013, ao mesmo tempo, revoga a forma de composição do antigo Conselho, 

reserva a uma Resolução própria a do novo e prescreve como será a composição do Centro de Estudos e Debates 

Estratégicos: Art. 3º Integram o Centro de Estudos: I - Presidente, a ser designado pelo Presidente da Câmara dos 

Deputados para um mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução na mesma legislatura; II - 11 (onze) outros 

membros Parlamentares, indicados pelos Líderes e designados pelo Presidente da Câmara dos Deputados, com 

observância da proporcionalidade partidária. 

Classificação: Centralização. Aumenta acesso dos líderes a cargos sob o critério partidário (levando em conta, 

excepcionalmente, o conteúdo não regimental). 

 

Resolução 31/2013: 

Redação preexistente Nova redação 

Art. 20-A. A Procuradoria Especial da Mulher será 

constituída de 1 (uma) Procuradora Especial da Mulher 

e de 3 (três) Procuradoras Adjuntas, designadas pelo 

Presidente da Câmara, a cada 2 (dois) anos, no início 

da sessão legislativa.  

Art. 20-B. A Procuradoria da Mulher será constituída 

de 1 (uma) Procuradora e de 3 (três) Procuradoras 

Adjuntas, eleitas pelas deputadas da Casa, na primeira 

quinzena da primeira e da terceira sessões legislativas 

da legislatura, com mandato de 2 (dois) anos, vedada a 

recondução.  

Classificação: Descentralização. Aumenta acesso do parlamentar a cargos e estrutura administrativa. 

 

Redação preexistente Nova redação 

Não se aplica.  Art. 20-C. A Coordenadoria dos Direitos da Mulher 

será constituída de 1 (uma) Coordenadora-Geral dos 

Direitos da Mulher e 3 (três) Coordenadoras Adjuntas, 

eleitas pelas deputadas da Casa, na primeira quinzena 

da primeira e da terceira sessões legislativas da 

legislatura, com mandato de 2 (dois) anos, vedada a 

recondução.  

Classificação: Descentralização. Aumenta acesso do parlamentar a cargos e estrutura administrativa. 
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Redação preexistente Nova redação 

Não se aplica.  Art. 20-D. Compete à Procuradoria da Mulher, além de 

zelar pela participação das deputadas nos órgãos e nas 

atividades da Câmara dos Deputados:  

II - usar da palavra, pessoalmente ou por delegação, 

durante o período destinado às Comunicações de 

Liderança, por 5 (cinco) minutos, para dar expressão à 

posição das deputadas da Casa quanto à votação de 

proposições e conhecimento das ações de interesse da 

Coordenadoria;  

Classificação: Descentralização. Aumenta oportunidade de fala das parlamentares. 

 

Em termos quantitativos, do total de 43 Resoluções que alteraram o RICD analisadas, 

22 delas, o que representa 51,16% das oportunidades, possuem dispositivos que alteraram o 

equilíbrio preexistente na distribuição de poderes, segundo os moldes determinados ao longo 

do trabalho – vide figura 1. Esse número de modificações é relativamente elevado (quase duas 

vezes por ano), se considerada a quantidade absoluta, e quase uma vez por ano, se forem 

contadas apenas aquelas que afetaram a direção da tendência centralização vs. 

descentralização, lembrando que as modificações não ocorrem de forma concentrada, 

temporalmente, como já demonstrado.  

 

Figura 1 - Resoluções que interferiram na distribuição de poderes. 

Dessas 21 Resoluções com haver na relação de poderes, 50 mecanismos institucionais 

de alocação de poderes foram identificados (às vezes, mais de um dispositivo tratavam de 

uma mesma regra, assim foram contados, na análise, como apenas um mecanismo), quatorze 

(28%) deles apontando para a descentralização e 36 (72%) para a centralização de poderes – 

vide a figura 2. Uma clara direção emerge, a centralização. 

51% 

49% 

Resoluções que interferiram na relação de poder 

Sim

Não
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Tal tendência ocorreu, ainda, de forma sistemática, ao longo do tempo. Com exceção 

de três oportunidades (Resoluções n. 80/1995 e n. 27/2002, que aumentaram a quantidade de 

comissões que cada deputado poder ser membro cumulativamente, e n. 31/2013, que criou os 

cargos da Secretaria da Mulher), todas as demais alterações continham pelo menos um 

dispositivo enquadrado como centralizador. Ou seja, numericamente, não houve concentração 

de ocorrências de descentralização; além de serem poucas, estão diluídas pelo período de 

existência do RICD. 

 

Figura 2 - Dispositivos normativos segundo a classificação 

Na análise qualitativa, a tendência se agrava.  

Por exemplo, cinco mecanismos regimentais classificados como descentralizadores 

aumentam o número de comissões permanentes de que o parlamentar pode ser membro titular 

cumulativamente; um detalhe merece ser mencionado: essa cumulatividade foi zerada em uma 

oportunidade (Resolução n. 20/2004). Nessas ocorrências houve, portanto, melhoria do acesso 

às vagas das comissões. Todavia, inobstante a classificação adotada, na realidade da Câmara 

dos Deputados, o resultado concreto se traduz em mais poder partidário, pois as indicações 

para esses colegiados são estritamente feitas pelos líderes, que podem ainda substituir seus 

indicados a qualquer tempo (art. 10, inciso VI, do RICD) – tal situação indica um balizamento 

de um dispositivo (acesso às vagas) por outro (indicação para as vagas); vide a tabela 5.  

Interessante aumento na autonomia do parlamentar foi feito com a Resolução n. 

2/2011, que criou o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, cujos membros, apesar de serem 

indicados pelos líderes partidários, têm garantida a permanência pelo prazo de dois anos. A 

71% 

29% 

Dispositivos normativos segundo a classificação 

Centralização

Descentralização
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razão dessa ressalva é peculiar, pois se trata do colegiado responsável por processar e 

penalizar os acusados de cometer atos atentatórios ao decoro parlamentar, e seus membros 

devem possuir o mínimo de autonomia para exercer tal função. Ou seja, tal mecanismo 

protege o parlamentar da influência da ação do seu líder, que não possui contramedidas 

instrumentais para puni-lo caso divirja de sua orientação; concatenação que, na tabela 5, foi 

tratada como descentralização “genuína”. 

Uma especulação: a existência de garantia semelhante para os membros das comissões 

permanentes teria resultados direto nas deliberações legislativas, uma vez que teriam 

ligeiramente mais condições para divergir da orientação da liderança, ao passo que atualmente 

ele se vê no risco de ser retirado daquela comissão pelo líder, caso vá de encontro à referida 

prescrição política. 

Uma Resolução emblemática, classificada como descentralizadora, foi a de n. 

10/1991, na parte em que levou a análise de admissibilidade (constitucionalidade, 

juridicidade, técnica legislativa e adequação orçamentária e financeira) do início da 

tramitação para o fim. Não obstante a aparente perda do poder de pautar aquilo que tramitaria 

ou não (gatekeeping power) – já que só após ser considerada admissível é que poderia ser 

apreciada pelas demais comissões –, houve um ganho informacional expressivo, pois, se antes 

manifestavam-se apenas sobre o projeto inicial e, em Plenário, sobre as emendas lá 

apresentadas, passaram a emitir parecer sobre todas as emendas, inclusive de comissão, e 

substitutivos; situação especialmente importante quando se trata de projeto de lei sujeito à 

apreciação conclusiva. Ademais, sendo as últimas comissões a estudar a proposição, acabam, 

da mesma forma, determinando aquilo que é deliberável e aquilo que é inadmissível. 

Apesar disso, cabe lembrar que, assim como na análise de Cox e McCubbins (2007), 

esse tipo de comissão (classificada por eles como de externalidades uniformes) em que se 

enquadram a Comissão de Constituição, Justiça e de Redação (atualmente de Constituição, 

Justiça e de Cidadania), a de Finanças e Tributação e, por decorrência, a Comissão Especial 

do art. 34, inciso II, do RICD, está mais sujeito à supervisão do partido majoritário.  

Ainda no âmbito das Comissões, se a Resolução n. 20/2004 aumentou o número 

máximo de Subcomissões que podiam ser criadas e a n. 58/1994 possibilitou aos membros da 

comissão forçar a deliberação de uma matéria pelo colegiado, aumentando as possibilidades 

nos seus procedimentos internos; a última Resolução citada tornou possível retirar da 

comissão um projeto, enviando à seguinte ou ao Plenário (e fazendo-o perder a apreciação 

conclusiva, se for o caso), por meio de requerimento ao Presidente da Câmara (que ainda pode 



58 

 

   

agir dessa forma, de ofício). Trata-se de uma diminuição do poder de pauta das comissões 

(gate keeping power) - já que não havia outro meio de forçar a apreciação pela comissão que 

não fosse por aprovação de urgência - e aumento da influência do Presidente na tramitação 

legislativa. 

A Resolução n. 10/1991 retirou ainda a possibilidade de apresentação de emendas a 

projeto de lei que não fosse de apreciação conclusiva pelas comissões por parte dos 

parlamentares em geral, no início da tramitação nas comissões, restando apenas a 

oportunidade de emendar tais projetos durante a discussão em Plenário. Por si só essa 

modificação já significa redução na oportunidade de interferência do parlamentar no processo 

legislativo, mas que se agrava ao se levar em conta que a maioria dos projetos apreciados em 

Plenário são sob o regime de urgência, forçando o apoiamento de 1/5 de deputados para 

apresentação de emenda. 

Do lado da centralização, em cinco situações, normas regimentais (todos conectados a 

pronunciamento no Grande Expediente, a realização de homenagens e sessões solenes) 

reduziram o tempo ou a oportunidade de fala do parlamentar. Talvez não sejam diminuições 

expressivas, mas afetam, ainda que em pequeno grau, a possibilidade do parlamentar alçar 

ações ligadas às estratégias de position taking e advertising. Do outro lado, um mecanismo 

bastante utilizado pelas lideranças partidárias para coordenação e orientação da bancada foi 

criado pela Resolução n. 3/1991, a Comunicação de Liderança, realizada a qualquer tempo, 

uma vez por sessão, passível ainda de delegação. 

Porém, uma das mais expressivas supressões de direitos do parlamentar individual, por 

ter eliminado um recurso de negociação durante as votações em Plenário, ocorreu com a 

Resolução n. 5/1996, que imputou votação prévia de admissibilidade pelo Plenário ao 

requerimento (subscrito por 1/10 de deputados) de destaque para votação em separado de 

parte de proposição, emenda ou substitutivo. Ou seja, para que obtenha sucesso, esse tipo de 

requerimento passou a necessitar de duas votações; na prática, tornou-o inviável. 

Adicionalmente, criou o destaque de bancada de partido, que independe de admissibilidade e 

ajuda a internalizar no partido a solução de divergências que vão de encontro à ação coletiva. 

Outro tipo de modificação recorrente que aumenta a possibilidade de coordenação 

política ou de negociação para criação ou manutenção de uma coalização partidária é a 

criação ou acréscimo de cargos cujo acesso se dá por indicação partidária. Esses cargos ora 

portam prerrogativas especiais na discussão e votação, ora dão acesso a estrutura 

administrativa (gabinete, funções, verbas). Por onze vezes aumentaram a quantidade ou 



59 

 

   

criaram-se novos cargos (Ouvidoria, Procuradoria Especial da Mulher, Conselho de Ética, 

Corregedoria). Veja que, em decorrência do modo de preenchimento formal desses cargos, os 

líderes ou o Presidente da Câmara acabam ficando em posição privilegiada porque lhes 

permite negociar com mais autoridade a ocupação desses postos, que em alguns casos, na 

prática, não são ocupados por membros do partido majoritário, permitindo, assim, formar 

apoio à coalização ou obter concessões da oposição. Todavia, reafirma-se o caráter 

centralizador desse tipo de modificação. 

Dois pontos da Resolução n. 31/2013, que reorganizou a Procuradoria Especial da 

Mulher, são os únicos casos de criação de cargos cujo acesso não foi por indicação partidária 

ou pelo Presidente da Câmara. Todavia, limita-se às deputadas a ocupação desses postos. 

Em adição à centralização, instrumentos de fidelidade partidária para coibir a mudança 

de partido indiscriminada foram aprimorados, principalmente pela Resolução n. 34/2005, seja 

punindo o parlamentar, seja diminuindo os benefícios para o partido que recebe um novo 

deputado filiado. Determinaram o congelamento do cálculo, tendo como base o resultado das 

eleições, do número de vagas nas comissões, na Mesa e nos demais colegiados da Casa, bem 

como de sua distribuição a cada partido, segundo o princípio constitucional da 

proporcionalidade partidária, desconsiderando qualquer mudança de filiação que ocorrer 

durante a legislatura. Foram além, estabeleceram a perda de cargo da Mesa, de Presidência, 

Vice-Presidência de Comissão e de todos os cargos e funções que o parlamentar exercia em 

razão do partido, ressalvados, como comentado, os cargos do Conselho de Ética e Decoro 

Parlamentar. 

A tabela 5 traz um resumo das classificações adotadas, com subagrupamentos que 

surgiram na discussão nos resultados. Esclarecendo-os melhor: a descentralização “genuína” é 

aquela que envolve um mecanismo não limitado por outro centralizador, a ponto de mudar a 

característica do resultado de seu uso (por exemplo, para criar uma subcomissão, o colegiado 

não depende do aval do líder, do Presidente da Casa ou da Comissão). A descentralização 

“balizada” ocorre quando o exercício daquele direito depende de outro cuja competência ou 

controle está sob a guarda do poder centralizado (por exemplo, o deputado pode ser titular de 

duas comissões, mas depende de indicação do líder). 

Já a figura 3 elucida proporção dessas ocorrências, no qual saltam duas conclusões 

relevantes: a grande ocorrência do aumento do poder centralizado, em metade das 

oportunidades, e a oposta reduzida descentralização pura, em 16% dos mecanismos - já que 

nas demais descentralizações (12%), há um instrumento que as limita. 
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Tabela 5 - Resumo das classificações segundo subagrupamento 

Subagru

pamento 
Descrição Resoluções 

D
es

ce
n

tr
a

li
za

çã
o

 

“
g
en
u
ín
a
”

 

Ampliação da interferência do parlamentar no 

processo  
10/1991 (Indicação) 

Acesso ou proteção da permanência do 

parlamentar em cargos 

2/2011 (Coetica) e 31/2013 (Coord. e Proc. da 

Mulher) 

Ampliação da oportunidade fala do parlamentar 31/2013 (Proc. da Mulher) 

Aumento autonomia das comissões sobre seus 

procedimentos internos 

58/1994 (inclusão em pauta), 20/2004 

(subcomissões) 

Diminuição de instrumentos de fidelidade 

partidária 
20/2004 (cálculo de vagas nas comissões) 

D
es

ce
n

tr
a

li
za

çã
o

 

“
b

a
li

za
d

a
”
 

Aumento do acesso a vagas nas comissões 
1/1991, 80/1995, 19/2001, 27/2002, 30/2005 

(todas relacionadas à cumulatividade de acesso) 

Aumento da jurisdição das comissões 10/1991 (controle de admissibilidade) 

D
im

in
u

iç
ã

o
 d

o
 

p
o

d
er

 

d
es

ce
n

tr
a

li
za

d
o

 

Redução da oportunidade de fala do parlamentar 

3/1991 (Grande Expediente), 1/1995 (Grande 

Expediente), 3/1991 (homenagens), 8/96 (Sessão 

Solene e homenagens) 

Restrição da interferência do parlamentar do 

processo  

10/1991 (emendamento), 5/1996 (req. de 

destaque) 

Diminuição de do acesso a vagas nas comissões 
37/1993 (redução de vagas), 20/2004 (redução de 

vagas e de cumulatividade de acesso) 

Restrição da jurisdição das comissões 10/1991 (apensação) 

A
u

m
en

to
 d

o
 p

o
d

er
 c

e
n

tr
a

li
z
a

d
o

 

Aumento de cargos de coordenação política 

1/1991 (Vice-Líder), 38/1993 (Vice-Líder do 

Governo), 78/1995 (Vice-Líder), 1/2011 (Vice-

Líder do Governo e da Minoria) 

Criação de cargos de acesso controlado pelos 

líderes 

19/2001 (Ouvid.), 10/2009 (Proc. Esp. da 

Mulher), 2/2011 (Coetica), 25/2013 (Correg.), 

26/2013 (Cedes) 

Ampliação da oportunidade de fala dos líderes 3/1991 (comunicação de liderança) 

Ampliação da influência do Presidente sobre o 

processo 

58/1994 (envio à próxima comissão), 5/1996 

(prorrogação prazo comissão), 26/2013 

(jurisdição Cedes) 

Aumento do controle dos líderes sobre o processo 5/1996 (requerimento de destaque) 

Aprimoramento dos controles de fidelidade 

partidária 

34/05 (distrib. e perda de cargos da Mesa; 

dissolução de Bloco; perda de cargos, número, 

distrib. e perda de cargos e vagas nas comissões; 

e perda de cargos em geral), 1/11 (número de 

Vice-Líderes) 
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Figura 3 - Dispositivos normativos conforme subagrupamentos. 

  

16% 

12% 

22% 

50% 

Dispositivos normativos segundo subagrupamentos 
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Descentralização "balizada"
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Como se pode perceber, a centralização de poderes, nos moldes direcionados pelo 

modelo partidário, é uma tendência clara e sistemática, seja quantitativa ou qualitativamente, 

nas modificações que o RICD sofreu ao longo dos seus 24 anos de existência, com raras 

exceções. Ela ocorreu de duas formas básicas: pela diminuição dos poderes das comissões e 

dos parlamentares em geral ou pela concentração de poderes nas mãos do Presidente da 

Câmara ou dos líderes partidários. Afinal, como explicado, ambas estão intimamente 

correlacionadas, pois a diminuição do raio de ação do parlamentar e de seu arranjo 

institucional estratégico, a comissão, o faz depender cada vez mais dos frutos da ação coletiva 

provenientes dos respectivos partidos políticos.   

Tendo em vista que o processo legislativo do projeto de Resolução que pretenda 

alterar o RICD está submetido aos mesmos mecanismos institucionais da organização do 

Legislativo, agravado pela rotina de ocorrer em regime de urgência, os resultados demonstram 

ser mais fácil aprovar modificações que favoreçam o poder centralizado e, ao mesmo tempo, 

dão indícios da dificuldade de aumentar a descentalização do poder. Isso converge com a 

afirmação de Shepsle, segundo a qual: 

It is risky to try to change institutional arrangements in a manner adverse to 

the interests of those currently in control. Failure has its consequences so 

that anyone initiating such attempts at change must weigh the expected 

benefits of success against certainty of sanctions if he fails. (Sheplsle, 

1986a apud Krehbiel, 1991, p. 33) 

É o popular “melhor um pássaro na mão do que dois voando”, traduzido pelo 

postulado da incerteza do modelo informacional (Krehbiel, 1991). Sem falar que o indicativo 

aqui alçado encaixa-se perfeitamente com a prescrição da teoria partidária, a qual afirma que 

o partido majoritário, uma vez no controle da legislatura, tentará moldar a Instituição à sua 

conveniência (Shepsle & Weingast, 1994). 

As tipologias aqui propostas produziram números que, acompanhados da necessária 

análise qualitativa, traduzem padrões com significados importantes, e só puderam ser 

vislumbrados com mais clareza ao se utilizar o prisma das teorias distributivista, 

informacional e partidária. Portanto, ficou evidente a utilidade da conjunção desses modelos 
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como lente teórica para análise da distribuição de poderes, um fator adicional ao seu papel de 

explicar o funcionamento do Legislativo. 

Por fim, a verificação dessa tendência centralização vs. descentralização parece 

primordial, por tudo o que se elaborou, quando da alteração do RICD e de qualquer norma 

que afete o direito parlamentar, pois é decisiva para o funcionamento da Câmara dos 

Deputados e, por consequência, do Poder Legislativo. Aponta também para estudos futuros 

que podem ter resultados importantes, como a apuração dessa distribuição ao longo do RICD 

ou do processo legislativo orçamentário (importante distribuidor de benefícios particularistas) 

ou ainda a análise fática das centralizações e descentralizações aqui trazidas. Outrossim, esse 

padrão de concentração gradativa de poderes traz à tona um questionamento a ser respondido 

nas modificações regimentais vindouras: até que ponto essa tendência manter-se-á firme? 
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