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Democracia é a vontade da lei, que é plural e igual para todos, 

e não a do príncipe, que é unipessoal e desigual para os 

favorecimentos e os privilégios. 

Se a democracia é o governo da lei, não só ao elaborá-la, mas 

também para cumpri-la, são governo o Executivo e o 

Legislativo. 

O Legislativo brasileiro investiu-se das competências dos 

Parlamentos contemporâneos. (Ulysses Guimarães, discurso de 

promulgação da Constituição Federal, 5 de outubro de 1988). 

  



 
 

 

Resumo 

 

Nesse estudo discute-se a tramitação dos projetos de lei sob o rito urgente, com ênfase nas 

regras regimentais. O universo de pesquisa foi delimitado à 53ª Legislatura, por ser o último 

período legislativo completo. Os dados foram obtidos a partir do sistema de informações 

legislativas (Sileg). A base teórica foi formulada a partir de artigos e livros sobre processo 

legislativo sumário e, ainda, sobre a relação Executivo-Legislativo e o presidencialismo de 

coalizão. A hipótese levantada no trabalho é a utilização da urgência regimental como 

ferramenta a favor da agenda do Executivo. A bibliografia consultada relaciona diretamente o 

presidencialismo de coalizão com os requerimentos de urgência regimental, demonstrando 

ainda que a pretensa ingovernabilidade do presidencialismo brasileiro foi contornada pelas 

ferramentas institucionais. O objeto de pesquisa analisado foi segmentado, para efeito de 

comparação, entre dois grupos: as urgências viabilizadas por solicitação do Executivo e as 

decorrentes das regras regimentais. O segundo grupo (urgências regimentais), foi ainda 

separado pelo critério da autoria. Logo, criou-se o grupo de projetos de lei do Executivo com 

urgência requerida e, do outro lado, o grupo dos projetos de autoria da parlamentar, cuja 

tramitação também tenha sido concedida a urgência. Assim, os dados obtidos foram 

analisados à luz da teoria do presidencialismo de coalizão. 

 

Palavras-Chave: presidencialismo de coalizão, processo legislativo, urgência, requerimento de 

urgência. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa analisará o procedimento de tramitação urgente de projetos de 

lei, especificamente, com enfoque na tramitação urgente decorrente de regras regimentais. 

Tramitação urgente não é uma novidade trazida pela atual regulação das Casas Legislativas. O 

procedimento de urgência na Câmara remonta aos regulamentos internos do primeiro 

congresso democrático, inaugurado em 1947 (SANTOS, 2001, p. 45).  

Para alterar o regime de tramitação, é necessária a apresentação de 

requerimento com esse fim. Tanto a tramitação de projetos de lei de autoria de parlamentares, 

quanto de proposição de origem do Executivo podem tornar-se urgentes em virtude de 

requerimento, seja pela regra constitucional ou por regra regimental Assim, a partir da análise 

das proposições que receberam esse rito, identificadas e separadas por autoria (Executivo e 

parlamentar), tornou-se possível relacionar este procedimento com o presidencialismo de 

coalizão. 

A maioria dos estudos acerca da preponderância do Executivo e do 

presidencialismo de coalizão, quando analisam o regime de urgência como ferramenta para 

tornar mais célere a implantação da agenda do Executivo, o faz considerando o regime de 

urgência constitucional. Esse instituto da urgência constitucional é uma faculdade do 

Presidente da República, não sujeita à apreciação e concordância do Congresso Nacional: uma 

vez solicitado, é automaticamente deferido (Pereira e Muller 2000; Limongi, 2006; Mendes, 

2009; Santos, 2011). Desta forma, e consoante com os estudos mencionados, há um liame 

lógico entre a urgência constitucional e o presidencialismo de coalizão. 

A hipótese que se levanta nesse trabalho, em complemento aos estudos acerca 

das relações institucionais entre Executivo e Legislativo, é que também a urgência regimental, 

que precisa ser a um só tempo apresentada por parlamentares e aprovada pela maioria 

absoluta dos membros da casa legislativa em que é apresentada, é usada como ferramenta a 

favor da agenda do Executivo. Nesse caso, o Legislativo seria ator proativo que busca 

cooperar com aquele poder, e não mero coadjuvante, como ocorre com a urgência 

constitucional. 

O trabalho busca, portanto, traçar um paralelo entre a urgência regimental e o 

presidencialismo de coalizão, na medida em que a urgência regimental é requerida por 

escolha e ação do parlamento. Ao decidir modificar a tramitação de um projeto de lei a 
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Câmara pode estar demonstrando o apoio parlamentar à agenda legislativa do Presidente da 

República. 

Na estrutura do trabalho, o primeiro capítulo traz a definição do 

presidencialismo de coalizão, contextualizando o momento histórico em que o termo foi 

cunhado. Inicialmente, esperava-se que o partido do Presidente da República fosse minoritário 

e enfrentasse graves problemas de governabilidade, tendo em vista o fragmentado sistema 

partidário existente. Por isso, o presidencialismo brasileiro seria pouco coeso e instável. Logo, 

devido ao caráter ímpar do presidencialismo brasileiro, Sérgio Abranches o definiu como 

presidencialismo de coalizão. 

A experiência democrática vivida pelo Brasil nos anos após a promulgação da 

Constituição de 1988 contrariou essas expectativas pessimistas iniciais. A democracia foi se 

consolidando e novos estudos foram realizados a esse respeito. Fernando Limongi e Argelina 

Figueiredo são, por exemplo, autores de vários estudos dedicados a analisar a democracia 

brasileira, o presidencialismo, o parlamento e, principalmente, as relações institucionais entre 

Executivo e Legislativo. 

Nos estudos feitos por esses autores, ficou patente que o conceito do 

presidencialismo de coalizão sofreu modificações na mesma proporção em que as relações 

Executivo-Legislativo foram se estreitando. Esses estudiosos verificaram que, no 

presidencialismo brasileiro, há preponderância do Executivo sobre um Congresso que se 

dispõe a cooperar e votar de maneira disciplinada, tendo em vista as conclusões formuladas. 

Dentre as quais se reveste de grande importância a seguinte: a agenda legislativa do Executivo 

tem sido aprovada no parlamento em virtude de um sólido e consistente apoio do Legislativo 

(LIMONGI, 2000, p.20). 

Assim, no primeiro capítulo discorre-se acerca do presidencialismo de 

coalizão, mostrando o esgarçamento sofrido pelo conceito. Isso porque o presidencialismo 

brasileiro apresenta taxas de sucesso e dominância equivalentes aos demais países 

presidencialistas. Frise-se que nos Estados Unidos ainda prevalece um presidencialismo mais 

estanque, com maior separação dos poderes. 

Logo, o termo presidencialismo de coalizão não é mais para explicar a 

singularidade do nosso sistema, mas sim para demonstrar a atual dinâmica nas relações entre 

o Planalto e o Congresso Nacional. Nessa dinâmica, os estudiosos demonstram que o 

Congresso brasileiro prefere cooperar com o Executivo, sendo o parlamento disciplinado, o 

qual escolhe apoiar e aprovar as diretrizes submetidas pelo Governo. Diretrizes essas, muitas 

vezes sujeitas a uma tramitação acelerada pela urgência. 
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Ainda, no primeiro capítulo, há uma subanálise da relação existente entre o 

federalismo e o presidencialismo de coalizão. Em certos estudos, pesquisadores como 

Abranches (1988) apontam que o federalismo seria um dos fatores que faria o 

presidencialismo no Brasil singular, tendo em vista que a força centrípeta nos afastaria de um 

presidencialismo majoritário.  

A despeito da ideia inicial, Limongi, Cheibub e Figueieredo (2009) 

demonstraram que os efeitos do federalismo também podem ser contornados pelo poder 

central, pois a visão de uma Câmara dos Deputados divida em 27 bancadas estaduais não é 

condizente com os dados obtidos a partir do amplo universo de votações analisado. Logo, 

mais uma das causas que explicaria a especialidade do presidencialismo praticado no Brasil 

caiu por terra. 

Após breve revisão doutrinária sobre presidencialismo de coalizão, o trabalho 

evolui para o campo das tramitações urgentes, à qual os projetos de lei podem ser submetidos. 

Nesse sentido, o capítulo 2 é dedicado a discorrer acerca da diferenciação desse regime de 

tramitação em relação aos demais, considerando que a urgência é um regime diferenciado de 

deliberação (por sua celeridade via dispensa de exigências regimentais), que pode ser 

conferido a determinada proposição por meio de requerimento aprovado pela maioria absoluta 

da composição da casa legislativa. De outro modo, existe a urgência de origem constitucional, 

que somente pode ser solicitada pelo Presidente da República para os projetos de sua 

iniciativa. Portanto, há de consignar a existência da urgência de origem constitucional e 

urgência regimental, definida nos regimentos internos das Casas Legislativas. 

Para efeito de análise, o presente estudo busca relacionar o uso de 

requerimentos de urgência previstos no Regimento Interno da Câmara dos Deputados com os 

projetos de lei de autoria do Executivo, afunilando o foco nas urgências regimentais atribuídas 

a projetos de origem do Executivo e de deputados, durante o seu trâmite na Câmara.  

No terceiro capítulo, além de debruçar sobre o tema, realiza-se o teste da 

hipótese levantada no presente trabalho, bem como se apresenta os dados obtidos pela 

pesquisa no sistema de informações legislativas da Câmara (Sileg). Com apoio na base 

doutrinária revisada foi possível analisar os dados obtidos, trazendo-se as explicações para o 

que foi encontrado. 

 

Justificativa para escolha do tema 

Em tempo, é oportuno explicitar as razões para escolha desse assunto como 

tema para trabalho de conclusão do curso. Tudo começou a partir de uma discussão 
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fomentada em um curso sobre processo legislativo e Regimento Interno. Na ocasião, o 

instrutor sempre provocava a turma para refletir a respeito do uso da urgência regimental.  

O argumento do então instrutor, servidor da Câmara dos Deputados com 

elevado conhecimento em processo legislativo, era que a aprovação de um requerimento de 

urgência, como previsto no art. 155 do Regimento Interno, nem sempre representaria a melhor 

estratégia para a aprovação de projetos de lei, principalmente, se a proposição tramitasse em 

caráter conclusivo pelas comissões.  

Segundo esse professor, por vezes, a urgência, paradoxalmente, pode fazer que 

o processo se torne mais demorado, por implicar o deslocamento da matéria do âmbito das 

comissões para o Plenário. Uma vez que, em Plenário, esse projeto de lei teria de esperar um 

longo tempo em fila até ser pautado para a Ordem do Dia, sendo preterido por proposições 

mais antigas e, ainda, sujeitas a efeitos das várias medidas provisórias e urgências 

constitucionais, que, constantemente, trancam a pauta do Plenário. Esse tipo de adversidade 

não se verifica nas comissões. 

De fato, essa é uma ocorrência muito frequente no Plenário da Câmara. 

Todavia, restou comprovado que a alteração da tramitação para urgente faz grande diferença, 

especialmente, em se tratando de projeto de lei de autoria do Presidente da República. 

PEREIRA e MULLER (2000, p. 48) ensinam que “quando o Legislativo pediu urgência para 

uma proposta, isso foi feito de acordo com os interesses do Executivo”.  

Assim, o interesse pelo tema cresceu ao estudar mais sobre o assunto, 

especialmente, depois de ler um capítulo do livro Fundamentos Informacionais do 

Presidencialismo de Coalizão, de Fabiano Santos (2011). Nesse capítulo, o autor relaciona 

diretamente o presidencialismo de coalizão com o requerimento de urgência regimental, além 

de mostrar que o processo legislativo de maior parte das leis aprovadas passou por esse tipo 

de tramitação. 

Ademais, Fabiano Santos não é uma voz isolada nesse entendimento. Pereira e 

Muller (2000) também já escreveram a esse respeito, afora outros autores como Figueiredo e 

Limongi. Portanto, trata-se de uma temática que tem provocado agitados debates no meio 

acadêmico por conta de algumas controvérsias levantadas por vários autores. 
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2. SISTEMA DE GOVERNO E A ORIGEM DO PRESIDENCIALISMO DE 

COALIZÃO 

 

As democracias contemporâneas podem adotar sistema de governo maleável, 

organizando seus governos fora de um molde rígido, estanque. O assunto relativo aos 

sistemas de governo tem ganhado ampla arena nos debates da Ciência Política de tal forma 

que não se poderia mais considerar apenas como sistemas de governo os modelos puros de 

parlamentarismo e presidencialismo. Há uma variedade entre o parlamentarismo adotado na 

Inglaterra, considerado como modelo, para o mesmo sistema adotado pela Itália, Portugal e 

Áustria. O presidencialismo também se diferencia entre os países. O presidencialismo “puro” 

dos Estados Unidos, pátria que inventou o sistema, possui dessemelhanças se comparado ao 

presidencialismo da Argentina, do Equador, da Colômbia ou do Brasil. Na realidade, a 

concepção do presidencialismo pode variar até mesmo levando em conta o momento histórico 

de um país.  

Nas palavras de CINTRA (2007, p.38) corrobora-se a ideia de que mesmo 

sistemas políticos iguais, se adotados por dois países, terão diferenças advindas das 

circunstâncias intrínsecas de cada nação, como se observa no fragmento: “Cada país 

democrático tem sua organização política peculiar, surgida do enfrentamento dos desafios 

deparados ao longo de sua história, mas há uma grande difusão internacional de modelos 

institucionais entre as sociedades (...)”. 

Em se tratando de analisar o presidencialismo, muitos estudos tomam como 

foco central a relação entre esse sistema de governo e o sistema partidário. MAINWARING e 

SHUGART apud CINTRA (2007, p. 41) ressaltam a fragmentação do sistema partidário e a 

disciplina dos partidos. Estima-se que num sistema fragmentado, com um número muito 

grande de partidos, haveria Presidentes minoritários, com dificuldades de implantar sua 

plataforma de governo. Nesses casos, ou seria necessário recorrer ao clientelismo para obter 

apoio ou os governos seriam autoritários, tanto quanto possível, passando por cima do 

Congresso e dos partidos. 

Levando-se em conta a disciplina partidária, os mesmos autores argumentam 

que tanto os partidos muito disciplinados quanto aqueles com fraca disciplina suscitariam 

problemas ao presidencialismo. Isso porque a disciplina fraca levaria a negociações 

individuais do Executivo com os parlamentares e com as lideranças regionais. Em 

contrapartida, se há disciplina, os Líderes nacionais tornar-se-iam os interlocutores 
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preferenciais para as negociações, todavia haveria chances de uma quebra supondo o 

Presidente com maioria parlamentar (CINTRA, 2007, p.44). 

Cintra (2007, p. 65) ensina que as novas constituições, aquelas surgidas com a 

implosão das ditaduras, inclusive no Leste Europeu, tiveram de definir como iriam funcionar 

os novos governos e qual o grau de mútua dependência que haveria entre Executivo e 

Legislativo. Em se tratando de novas constituições em sistemas presidencialistas, em países 

cujo sistema partidário era pouco confiável, os constituintes parecem ter sido induzidos a 

dotar os Presidentes de poderes maiores que lhes possibilitassem superar impasses, dentro dos 

limites legais, evitando a paralisia nas decisões. 

Cintra (2007, p. 66), analisando a situação do presidencialismo adotado no 

Brasil, assevera que o “Presidente brasileiro tem que compor uma base de sustentação num 

congresso multipartidário, sem uma agremiação majoritária suficiente, sequer para garantir a 

aprovação de leis ordinárias”, cujo quórum é de maioria simples. Caso sejam consideradas as 

decisões com quórum especial, cada partido pertencente à coalizão, mesmo as agremiações 

pequenas, teriam um poder de barganha imensurável com o Executivo, visto que este 

precisaria dos votos favoráveis daqueles. Cada um desses atores, portanto, poderiam atuar 

como veto players (TSEBELIS, 2007, p.28). CINTRA (2007, p. 67) salienta que “o 

federalismo real, do qual podem valer-se as oligarquias regionais nos estados menos 

desenvolvidos”, ao ensinar que essa realidade geraria a pergunta “como consegue mover-se o 

presidencialismo brasileiro nesse contexto de alto consoativismo
1
 e lograr um mínimo de 

eficácia?”. 

Nessa mesma linha, CHEIBUB, FIGUEIREDO E LIMONGI (2009, p. 263), 

discorrem sobre o sistema democrático estabelecido pós-Constituição de 1988 demonstrando 

que ele tornou-se um importante caso para análise comparativa institucional. Isso porque a 

visão predominante na literatura comparativa demonstrava que o regime brasileiro conteria 

todos os elementos que deveriam solapar a consolidação da democracia, posto que seria 

uma democracia formada por um regime presidencial com um sistema partidário fraco e 

fragmentado, uma legislação eleitoral extremamente permissiva e um tipo forte de 

federalismo. Portanto, a fórmula com um Congresso fragmentado, Presidentes com poder e 

disposição para governar por decreto, e um modelo generalizado de clientelismo e de 

ineficiências econômicas estava posta novamente.  

                                                           
1
 Consociativismo é definido pelo autor como diversidade de centros de poder 
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O presidencialismo brasileiro foi definido como pouco coeso e instável por 

Sérgio Abranches num texto escrito pouco tempo antes da promulgação da Constituição de 

1988. Para elaborar esse conceito, levou-se em conta o presidencialismo, o federalismo, o 

bicameralismo, o multipartidarismo e a representação proporcional. Desse contexto, Sérgio 

Abranches propõe uma expressão para caracterizar o presidencialismo brasileiro. Essa 

expressão é o presidencialismo de coalizão, termo que ganhou o grande público e é usado 

inclusive por editorias de jornais (LIMONGI, 2006, p.18). Na visão de Sérgio Abranches, 

mostrou ter-se praticado no Brasil uma modalidade específica de presidencialismo, sobretudo 

se confrontado com o original norte-americano (SANTOS, 2011, p. 25) 

O Brasil é o único país que, além de combinar a proporcionalidade, o 

multipartidarimo e o ‘presidencialismo imperial’, organiza o Executivo com 

base em grandes coalizões. A esse traço peculiar da institucionalidade 

concreta brasileira chamarei, na falta de melhor nome, ‘presidencialismo de 

coalizão’. (ABRANCHES, 1988, p. 21/22.) 

 

O termo presidencialismo de coalizão procurou tipificar algumas características 

do poder Executivo, de forma a demonstrar sua atipicidade em relação ao que se poderia 

chamar de forma clássica de exercício do poder Executivo, ou de Executivo Clássico na 

concepção montesquiana da tripartição dos poderes do Estado (MENDES, 2009, p.64). 

O resultado seria, na visão de Sérgio Abranches: 

(...) o nó górdio do presidencialismo de coalizão. É um sistema 

caracterizado pela instabilidade, de alto risco, cuja sustentação baseia-

se, quase exclusivamente, no desempenho corrente do governo e na 

sua disposição de respeitar estritamente os pontos ideológicos ou 

programáticos considerados inegociáveis, nem sempre explícita e 

coerentemente fixado na fase de formação da coalizão 

(ABRANCHES, 1988, p. 27).  

 

No Brasil, a fragmentação partidária e o federalismo, fatores de força 

centrípeta, nos afastariam de um presidencialismo majoritário. Para governar, os Presidentes 

precisariam de uma base de apoio múltiplo, o que forçaria os governantes a compartilhar o 

poder com um condomínio de partidos e representações regionais. Logo, a solução seria o 

presidencialismo de coalizão (SANTOS, 2011, p. 7). 

Para Limongi (2006, p. 23), as contribuições teóricas de Sérgio Abranches 

foram importantíssimas na época. Graças às ideias aventadas por Abranches, foi possível um 

debate institucional no período pré-constituinte, alterando o foco da discussão, por reconhecer 

que de pouco adiantaria reformar a legislação partidária e eleitoral com vistas à redução do 

número de partidos. Isso porque na visão de muitos analistas, a consolidação da democracia 
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em gestação naquele momento histórico pediria a rejeição da estrutura institucional que 

presidira a malsucedida experiência democrática anterior. A legislação partidária deveria ser 

alterada com vistas à obtenção de um sistema partidário composto por um número menor de 

partidos.  

Apesar dessa visão, LIMONGI (2006, p. 24) traz que a contribuição de 

Abranches foi perceber que Presidentes sempre seriam forçados a formar coalizões para 

governar, inclusive quando o partido presidencial fosse majoritário, posto que o método usual 

de formação de coalizões pelo critério partidário seria insuficiente. A sustentação política do 

Presidente passaria pelo critério partidário, mas também pelo federalismo, “o poder dos 

governadores e a diversidade e heterogeneidade da sociedade brasileira, mais do que o 

número de partidos, tornavam imperiosas as coalizões” (LIMOGI, 2006, p. 19). No mesmo 

sentido, também é a assertiva de Abranches: 

A lógica da formação de coalizões tem, nitidamente, dois eixos: o partidário 

e o regional (estadual), hoje como ontem. É isso que explica a recorrência 

das grandes coalizões, pois o cálculo relativo à base de sustentação política 

do governo não é apenas o partidário-parlamentar, mas também o regional. 

(ABRANCHES, 1988, p.22). 

 

Logo o presidencialismo brasileiro apresentaria critérios específicos, 

singulares, por ter o Presidente uma base de apoio parlamentar formada por essa característica 

particular, peculiar, qual seja, não ser unida estritamente pelo critério partidário. Devido à 

heterogeneidade social do país, o critério regional não pode ser renegado. Limongi vai além 

ao concluir que, embora sejam necessárias, as coalizões por si só seriam insuficientes, 

incapazes de apoiar a agenda do governo. O autor estabelece que a “coalizão entra na 

definição do conceito [de Sérgio Abranches] não como solução, mas como expressão das 

dificuldades enfrentadas pelo Presidente para governar” (LIMONGI, 2006, p. 19). 

 

2.1 VISÃO ATUAL DO PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO BRASILEIRO  

 

As expectativas dos cientistas políticos que analisam o Brasil não apontam 

mais para um inevitável fracasso do sistema político, todavia muitas são as perguntas sem 

respostas acerca da importância relativa das diferentes forças que forjam o comportamento 

dos protagonistas políticos. Nesse contexto, alguns cientistas políticos debruçaram-se sobre o 

tema do presidencialismo de coalizão nos dias de hoje
2
. 

                                                           
2
 Limongi em seu trabalho intitulado Presidencialismo, coalizão partidária e processo decisório utiliza o 

advérbio temporal hoje na conotação histórica de 2006. 
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O resultado dessas pesquisas é a percepção de que a definição original do 

termo é resgatada quando o sistema brasileiro é atualmente chamado de presidencialismo de 

coalizão. A primeira hipótese aventada por Limongi é que estaríamos diante de um 

esgarçamento conceitual.  

Limongi (2006, p. 20) explica que o sistema político brasileiro tende a ser visto 

como original, em função da incapacidade de formar coalizões estritamente partidárias, dada 

a fragilidade dos partidos, o que explica a sobrevivência do poder tradicional (o poder 

regional). Logo, essa visão do sistema brasileiro vai ao encontro da definição do 

presidencialismo de coalizão cunhada por Abranches, e muitos trabalhos acadêmicos ainda 

percorrem nesse sentido. Todavia, alguns outros estudos demonstram que não há essa 

singularidade no sistema político brasileiro, que o presidencialismo de coalizão, como foi 

definido, não encontra mais eco nas relações institucionais entre o Executivo e o Legislativo.  

Alguns estudos mais recentes demonstram a nova forma de entender o 

presidencialismo de coalizão como os artigos: “Partidos Políticos e Governadores como 

determinantes do Comportamento Legislativo na Câmara dos Deputados” de Cheibub, 

Figueiredo e Limongi (2009); “Bases institucionais do Presidencialismo de Coalizão”, de 

Figueiredo e Limongi (1998), “Presidencialismo, coalizão partidária e processo de decisório”, 

de Limongi (2006) e “Constitutional Change, Legislative Performance and Instutional 

Consolidation”, Figueiredo e Limongi (2000) são alguns dos exemplos dessa nova vertente 

de estudo.  

Foi apontado por esses cientistas políticos, em suas diversas pesquisas, que não 

haveria indisciplina partidária ou um Congresso que agisse como um veto player institucional. 

Os dados levantados por eles mostram uma forte e marcante preponderância do Executivo 

sobre um Congresso que se dispõe a cooperar e votar de maneira disciplinada 

(FIGUEIREDO e LIMONGI, 1998, p. 81). Os autores continua ao asseverar “(...) o 

Presidente conta com meios de induzir os parlamentares à cooperação. (...) parlamentares 

não encontram arcabouço institucional próprio para perseguir interesses particularistas” 

(FIGUEIREDO e LIMONGI, 1998, p. 85). 

Na realidade, Figueiredo e Limongi salientam para um aspecto pouco notado, 

mas que “precisa ser dito”. A atual Constituição de 1988 aprovou dois conjuntos distintos e 

contraditórios de medidas. Por um lado, houve uma a introdução de uma série de medidas 

tendentes a fortalecer o Congresso, recuperando poderes tomados dele durante o período 

militar. De outro lado, os constituintes confirmaram poderes legislativos concedidos ao 

Presidente durante o período militar. “A nova Constituição não anulou as prerrogativas que 
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permitiam ao Executivo controlar o processo legislativo durante o regime 

militar
3
”(FIGUEIREDO e LIMONGI, 2000, p. 73 ).  

Os autores (FIGUEIREDO e LIMONGI, 2000, p. 75) continuam com o tema e 

apresentam a hipótese de que o Executivo, devido aos poderes legislativos que possui, 

comanda o processo legislativo e, desse modo, mina a força do Congresso. O resultado seria a 

atrofia do Poder Legislativo. Logo, o legislador constituiria um obstáculo à ação do 

Executivo. Essa é a visão de senso comum e, por muitas vezes, amplamente divulgada por 

meios de comunicação, como no caso do programa Entre Aspas, da Globo News, em que se 

debateu a medida provisória de modernização dos portos
4
. 

Nesse programa, o professor e cientista político Carlos Melo, do Insper, 

atribuiu a fragilidade da aprovação da medida provisória dos portos ao presidencialismo de 

coalizão e sua intrínseca ingovernabilidade, devido a uma base fragmentada, que não 

consegue mais responder ao Governo. Também salientou a constante necessidade do 

Executivo negociar cargos, vetos e ministérios em troca de aprovação de matérias. 

Na literatura dominante, as análises têm mostrado a existência de 

inconsistências importantes nos regimes presidencialistas da América Latina. Essas 

inconsistências resultariam, entre outros problemas, no imobilismo, ou na dita 

ingovernabilidade (ANDREIS, 2008, p. 7). Esse viés, que aponta para ingovernabilidade, 

associa a disputa fragmentada na arena eleitoral e o sistema proporcional de eleição com a 

relação institucional entre o Executivo e o Legislativo. Nas palavras de Santos (1997, p. 3), o 

diagnóstico a respeito da convivência entre presidencialismo e o sistema proporcional era 

pouco otimista. O autor continua ao apresentar os “defeitos fundamentais” do sistema político 

brasileiro  

(...) em primeiro lugar, combina presidencialismo com voto proporcional, o 

que propicia a emergência de crises de paralisa decisória; e, em segundo, o 

modo de operação do voto proporcional com listas abertas, o que acaba 

retirando das lideranças partidárias importantes mecanismos de controle do 

comportamento legislativo de suas bancadas (...) (SANTOS, 1997, p. 4). 

 

Por essa análise com foco na arena eleitoral, o cenário realmente seria de 

paralisia, visto que os parlamentares teriam comportamento irresponsável na relação 

Legislativo-Executivo, porque a duração de seus mandatos não seria influenciada pelos 

                                                           
3

 Tradução livre de trecho do artigo Constituional Change, Legislative Performance and Institutional 
Consolidation, publicado na Revista Brasileira de Ciências Sociais. 
4
 Veja o vídeo no site http://g1.globo.com/globo-news/entre-aspas/videos/t/todos-os-videos/v/votacao-da-

medida-provisoria-que-moderniza-os-portos-e-o-tema-do-entre-aspas/2579255/.  

http://g1.globo.com/globo-news/entre-aspas/videos/t/todos-os-videos/v/votacao-da-medida-provisoria-que-moderniza-os-portos-e-o-tema-do-entre-aspas/2579255/
http://g1.globo.com/globo-news/entre-aspas/videos/t/todos-os-videos/v/votacao-da-medida-provisoria-que-moderniza-os-portos-e-o-tema-do-entre-aspas/2579255/
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percalços e maus arranjos do Executivo. Somente os membros do partido do Presidente teriam 

incentivos e vontade de cooperar.  

Todavia, conforme dito no começo deste capítulo, estudos de renomados 

pesquisadores não apontam a existência, no Brasil, dessa paralisa, dessa ingovernabilidade ou 

de uma unicidade nas relações entre os poderes. Pelo contrário, mostram inclusive que o 

Plenário da Câmara é previsível, “os Líderes têm como prever os resultados, se podem 

garantir vitórias contando apenas com suas bancadas” (LIMONGI, 2006, p. 24). 

Para esses estudos, outras variáveis devem ser consideradas na análise a ser 

feita do sistema políticos e, nessa análise, instituições contam e o que se percebe é que os 

trabalhos legislativos são centralizados e se encontram ancorados na ação dos partidos. No 

que diz respeito às relações Executivo-Legislativo, observa-se que o pluripartidarismo não 

parece ter apresentado um “obstáculo intransponível às pretensões dos três Presidentes” 

(Figueiredo e Limongi, 1996, p. 27). Os autores continuam ao discorrer que, se os deputados 

não são perfeitamente disciplinados e seus partidos integralmente coesos, por outro lado, o 

comportamento parlamentar dentro da Câmara não é aleatório. “Os partidos apresentaram-se 

com uma considerável coesão média, já que os encaminhamentos dos Líderes permitem 

antever o resultado da votação”. (FIGUEIREDO e LIMONGI, 1995, 500). No mesmo sentido 

é a afirmação de que  

(...) instrumentos e normas constitucionais não são os únicos fatores que 

colocam o Executivo em posição privilegiada em relação ao Congresso. A 

centralização do processo de tomada de decisão dentro do Congresso 

também serve a esse propósito. As regras da Câmara garantem aos Líderes 

de partidos na Mesa Diretora e no Colégio de Líderes um papel central na 

condução do processo legislativo (...). (PEREIRA e MULLER, 2000, p. 48) 

 

Limongi, em seu trabalho datado de 2006, apresenta que, se o processo 

legislativo é dominado pelo Executivo, é porque este detém o poder de agenda, mas trata-se 

de uma agenda processada e votada por um Legislativo organizado de forma altamente 

centralizada em torno de regras que distribuem direitos parlamentares seguindo critérios 

partidários, o chamado princípio da proporcionalidade partidária. Os parlamentares não 

encontram no arcabouço institucional incentivos para perseguir interesses particulares. “O 

Executivo controla a agenda legislativa, logrando aprovar a maioria de suas proposições 

porque é ancorado por sólido e consistente apoio partidário” (LIMONGI, 2000, p. 20). 

Afinal, a maioria legislativa tem o poder de veto em qualquer sistema chamado 

de democrático. Se o Executivo consegue aprovar a maioria das suas proposições, com 
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certeza isso não acontece contra a vontade da maioria. Logo, está realmente amparado por um 

sólido apoio partidário e, na verdade, o poder de agenda conferido ao Executivo faz o governo 

brasileiro atuar de forma semelhante às grandes democracias.  

Limongi (2006, p. 20) traça um paralelo entre o governo brasileiro, que 

supostamente enfrentaria problemas de paralisa, necessidade do Executivo de atuar 

pontualmente nas votações, fragilidade do quadro partidário, problemas quanto à 

governabilidade, constante apelo por reforma política, com as demais democracias modernas, 

inclusive parlamentaristas. Para tanto, analisa a taxa de sucesso, ou taxa de aprovação, a 

proporção total de matérias aprovadas sobre o total do que é enviado pelo poder Executivo; e 

a taxa de dominância do Executivo sobre a produção legal, cuja definição é divisão das leis 

cuja iniciativa era do Executivo pelo total das leis aprovadas no período.  

Os dados dos estudos comparativos entre países tendem a confirmar a regra 

dos 90%. O Governo inglês, paradigma de governo parlamentarista, possui taxa de aprovação 

de 93% e taxa de dominância de 84%; Dinamarca com 89% de aprovação e 99% de 

predominância. Finlândia, país que adota o mesmo sistema eleitoral que o brasileiro, possui 

84% de aprovação e de dominância num período, passando para 88% em ambas as taxas para 

o período seguinte. O caso brasileiro não apresenta um quadro radicalmente diverso, inclusive 

dos países parlamentaristas. 

Em seu trabalho, Limongi (2006, p. 23) traz que a taxa de sucesso do 

Executivo para o período pós-constituinte era de 70,76%. Ainda salienta que a taxa de sucesso 

é rígida, pois pede que a matéria seja aprovada ao longo do mandato do Presidente que iniciou 

o processo legislativo. O autor traz uma informação valiosíssima de que a taxa de aprovação 

sofre pouca variação em relação ao Presidente e independe da sua base de apoio. Por sua vez, 

a taxa de dominância é também expressiva e está na ordem de 85,6%. Logo, o que o 

Executivo submete ao Congresso é aprovado e matérias somente são aprovadas se contarem 

com apoio da maioria. 

O Executivo brasileiro consegue sucesso na arena legislativa porque conta com 

o apoio sólido de uma coalizão partidária (LIMONGI, 2006, p. 24). Essa coalizão é fiel às 

diretrizes do governo porque é disciplinada. Disciplina é norma, que é seguida ao adotar a 

recomendação do líder do governo. A disciplina média da base do governo, isto é, proporção 

de deputados filiados a partidos que receberam pastas ministeriais é de 87,4%. Limongi ainda 

traz que a bancada do governo perde consistência quando um dos partidos da base não segue a 

liderança do governo, todavia a taxa média para esses casos, segundo o autor, cai para 70,1%, 

ainda com grande margem de folga para aprovação de políticas públicas. No entanto, essas 
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dissensões no interior da base são menores do que as noticiadas. No seu levantamento 

estatístico, as dissensões equivaleram a 18% das 786 votações consideradas no estudo desse 

artigo (LIMONGI, 2006, p. 24).  

De seu levantamento estatístico e análise de dados, mais do que mensurar a 

taxa de aprovação ou dominância para fins de comparação, o autor ressalta que o importante é 

a previsibilidade do Plenário, de tal sorte que os Líderes têm como prever os resultados. 

Limongi apresenta estatisticamente que o governo saiu vitorioso em 769 das 842 votações 

consideradas, o que representa 91,3% das vezes. Com base nessa informação, é difícil 

sustentar o problema de ingovernabilidade ou a carência de solidez na base de apoio ao 

governo. Na maioria das derrotas, o problema não foi a indisciplina da base, mas a divisão 

interna. Há recentes exemplos desse tipo de divisão como a votação dos royalties do petróleo, 

ou a medida provisória sobre a modernização dos portos. 

Com relação a essas derrotas, o autor ensina de fato que elas são mais comuns 

no sistema presidencialista, posto que o cargo do Presidente não está vinculado a essas 

situações mais dificultosas, diferentemente do parlamentarismo. No sistema parlamentarista, o 

primeiro-ministro não pode correr riscos com derrota em votações, uma vez que derrotas 

implicam a perda do cargo. Logo, esse maior número de derrotas sofridas no presidencialismo 

não significa paralisa ou conflito insuperável com o Legislativo (LIMONGI, 2006, p. 28). 

Limongi (2006, p. 32) conclui que o sistema político brasileiro não é singular, 

em suas palavras “impera a visão negativa e a desconfiança. Há enormes dificuldades em 

aceitar que vivemos sob uma democracia normal (...)”. 

Analisando dessa forma, os dados permitem concluir que estamos diante de 

negociações partidárias, levadas a cabo pelas lideranças dos partidos que 

formam a base do governo. Dissensões na base são raras, como indicam os 

poucos casos em que a coalizão se divide. Dito de maneira inversa: nada 

indica que o sucesso do Executivo seja obtido caso a caso, matéria a 

matéria, com maiorias formadas a partir de negociações individuais. 
(LIMONGI, 2006, p. 25) 

 

O fato é que o Presidente brasileiro é poderoso do ponto de vista legislativo 

não porque usurpe o poder legislativo, mas porque a Constituição de 1988 

assim o estabeleceu (...). (Idem, p. 27) 

 

Cabe notar: o Presidente brasileiro não é o único a assumir essa posição. A 

maioria das constituições presidencialistas estabelece esses mesmos 

princípios. Constituições presidencialistas adotadas mais recentemente não 

seguem o padrão norte-americano. (Idem, p. 27) 

 

A taxa de aprovação e a taxa de dominância do Executivo são altas pelo 

resultado da interação entre o poder de agenda e o apoio da maioria. Maioria reunida por uma 
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coalizão partidária pura e simples. “Nada muito diverso do que se passa nos governos 

parlamentaristas. Ou seja, não há bases para se tratar o sistema político brasileiro como 

singular” (LIMONGI, 2006, p. 31). Também não se pode afirmar que estamos diante de uma 

democracia em frangalhos, seja por síndrome causada pela separação de poderes, ou por 

fragilidade partidária. 

 

2.2 PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO E FORÇA DOS GOVERNADORES – 

FEDERALISMO NA CÂMARA 

 

 

Nesta seção, será demonstrada a correlação do presidencialismo de coalizão 

com o federalismo. Na visão anterior do presidencialismo de coalizão, tal como foi concebida 

por Abranches, o Presidente teria de formar coalizões para governar, mesmo se seu partido 

fosse majoritário. Isso porque o federalismo, a força dos governadores e a diversidade e 

heterogeneidade da sociedade brasileira, mais do que o número de partidos, tonaria as 

coalizões indispensáveis (LIMONGI, 2006, p. 19). A unicidade do presidencialismo de 

coalizão relacionar-se-ia justamente pelo critério particular de formação da base parlamentar 

de apoio ao Presidente. 

A Constituição de 1988 foi um marco para o federalismo. O papel das forças 

regionais na política nacional foi intensificado com a forma de redistribuição de recursos por 

diferentes esferas da federação determinada atual carta política. Em contrapartida, a mesma 

carta política concedeu novamente ao Congresso o papel de protagonista no processo de 

formação de políticas, transformando-se em palco para que os legisladores manifestassem 

seus interesses regionais e locais.  

Diz-se dos interesses regionais e locais dos deputados porque, ao decidirem 

como se comportar na Câmara, por exemplo, os parlamentares devem considerar suas 

preferências pessoais, mas também atender ao respectivo eleitorado, considerar seus partidos, 

bem como os Líderes regionais e nacionais. Ademais, a forma como a Câmara dos Deputados 

é eleita a vincula naturalmente os interesses dos parlamentares aos interesses das autoridades 

estaduais, particularmente aos governadores. Os governadores controlam imensos recursos, os 

quais são de grande valor para os políticos interessados em progredir e permanecer na vida 

pública. Portanto, levando-se em conta o nível de recursos que os governadores controlam e a 

coincidência entre seus distritos eleitorais e os dos deputados, é razoável esperar uma 

influência dos governadores no comportamento dos deputados, influência inclusive para 
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definir o processo de formulação de políticas na esfera nacional (CHEIBUB, FIGUEIREDO, 

LIMONGI, 2009, p. 264).  

A capacidade de os governadores formarem suas próprias bancadas no 

Congresso é a demonstração do peso do federalismo no presidencialismo brasileiro. Autores 

chegam a estabelecer que a política nacional segue uma lógica estadual, segundo a qual a 

lealdade às bases eleitorais locais domina as preocupações nacionais. Logo, de fato existe 

influência dos governadores no sistema político brasileiro, resta definir se essa influência é 

tão viva a ponto modificar a atuação parlamentar frente às orientações do governo central.  

A importância dos governadores no sistema político brasileiro foi estudada por 

Cheibub, Figueiredo e Limongi (2009, p. 280) que discorrem sobre o tema: 

(...) há mecanismos constitucionais e políticos que o governo federal pode 

empregar a fim de construir coalizões legislativas para dar apoio a suas 

políticas. Esses mecanismos permitem que o governo central evite ou 

neutralize as tendências centrípetas do arcabouço institucional 

codificado pela Constituição de 1988. Portanto, não se pode tomar como 

fato comprovado que o comportamento dos legisladores individuais seja 

moldado e ditado pelo poder dos governadores, isto é, que o poder destes 

prevaleça sobre o dos partidos políticos nacionais. (CHEIBUB, 

FIGUEIREDO e LIMONGI, 2009, p. 280). 

 

Os autores fizeram um estudo empírico e quantitativo e demonstraram que essa 

ideia de um legislativo nacional centrado nos estados deve ser mitigada. As análises das 

votações nominais na Câmara dos Deputados demonstram que o apoio dos parlamentares à 

agenda legislativa do Presidente seguiu as diretrizes do partido. Além disso, Desposato apud 

Cheibub, Figueiredo e Limongi (2009, p. 267) demonstrou que o federalismo tinha pouco 

impacto real sobre o comportamento do legislador, em suas palavras, “a maioria do 

comportamento dos legisladores pode ser explicada por protagonistas nacionais: Presidentes e 

partidos políticos”.  

O estudo de Cheibub, Figueiredo e Limongi compreendeu o período de 1989 a 

2006, abarcando cinco Presidentes e quatro legislaturas diferentes. A análise de um período 

maior é importante por considerar a administração operando sobre circunstâncias econômicas 

e políticas diversas. Nesse trabalho, os autores usaram um conjunto de critérios para analisar 

as votações na Câmara dos Deputados. Justificam sua escolha recair sobre a Câmara dos 

Deputados por ser a casa iniciadora para todas as propostas legislativas de iniciativa do 

Executivo, conforme reza a Constituição (art. 64). Outro fato que justifica a escolha da 

câmara baixa é o sistema eleitoral pelo qual os Deputados são eleitos. O sistema proporcional 

de lista aberta, além de induzir fragmentação do partido nessa arena eleitoral, exacerba os 
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potenciais conflitos entre o Executivo e o Legislativo, fornecendo um lócus ideal para detectar 

a influência do governo federal ou do governo estadual no comportamento dos legisladores 

(CHEIBUB, FIGUEIREDO e LIMONGI, 2009, p. 268). 

Esse conjunto de critérios utilizados para analisar o comportamento 

parlamentar considerava se a matéria era procedimental ou substantiva; se tratava-se de 

legislação ordinária ou emendas constitucionais ou decretos do Executivo (medidas 

provisórias); se eram matérias que revertiam ou ajustavam as medidas descentralizadoras 

implantadas pela Constituição, e, sobretudo, se eram matérias em que existia conflito nas 

preferências da União e dos governadores. Logo, em especial, foi estudado o comportamento 

dos parlamentares que sofrem pressões antagônicas, ou seja, pertencem ao partido que apoia o 

Presidente enquanto os governadores de seus estados são filiados a partidos de oposição.  

Dos diversos fatores analisados pelos pesquisadores, utilizarei o mais 

contundente apresentado pelos estudiosos. A hipótese testada era quão fortemente 

governadores são capazes de influenciar os membros das bancadas dos respectivos estados, de 

tal forma a sobrepor-se às preocupações nacionais. Isso porque não há dúvida de que há essa 

influência; a meta estipulada era avaliar o poder dessa influência em relação às forças 

nacionais.  

O universo trabalhado contemplou as votações nominais ocorridas na Câmara 

deste o começo de 1989, com a entrada em vigor da atual Carta Política, até dezembro de 

2006, o final do primeiro mandato do Presidente Lula. A análise das votações nominais traz a 

tona questões de importância porque, embora a votação nominal não seja exigida por todas as 

matérias, dificilmente “questões de importância não são decididas por esse tipo de voto”. 

Outro ponto interessante das votações nominais é a existência da orientação de bancada, 

prevista art. 192, § 2º do regulamento interno da Câmara: “Ressalvado o disposto no 

parágrafo anterior, o Líder poderá manifestar-se para orientar sua bancada, ou indicar 

Deputado para fazê-lo em nome da Liderança, pelo tempo não excedente a um minuto”. 

Assim, antes de uma votação nominal, os Líderes quase sempre declaram a 

posição do partido, o que significa dizer publicamente como eles gostariam que os membros 

de seu partido votassem naquela questão. Por sua vez, o governo tem o seu próprio líder 

(RICD, art. 11), que nessa qualidade anuncia a posição do governo para determinada votação. 

Nesses simples momentos de orientação, já é possível extrair algo importante: computar o 

grau de congruência entre o legislador individual e seu líder respectivo, bem como a 

consonância com o governo federal.  
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A amostragem de votações analisadas foi de 1.147 votações nominais. Os 

pesquisadores focaram a análise no grau de congruência entre o legislador individual e o 

governo nacional, usando como critério de estudo o fato de alguns deles serem membros dos 

partidos da base do governo (com cargos ministeriais), mas que têm origem em estados cujos 

governadores são de partidos de oposição. O esperado seria uma menor congruência entre o 

voto desses deputados com a orientação nacional, tendo em vista a forte pressão que o estado, 

o governador, exerceria. Logo, os pesquisadores esperavam observar um grau de congruência 

significativamente menor entre os legisladores governistas vindo dos estados de oposição que 

aqueles que vêm de estados governistas. Entretanto, não foi esse o resultado. De fato, 

encontrou-se que os legisladores governistas de estados governistas votam de acordo com a 

orientação do líder da Câmara em 87% dos casos, ao passo que os legisladores governistas de 

estados de oposição seguem a orientação do governo em 89% dos casos.  

Os pesquisadores concluíram, por meio de análises estatísticas, que seja o que 

for que leve um deputado de partido governista a votar com ou contra o governo, a identidade 

do governo do estado não é um fator a ser considerado. O resultado encontrado mostra que os 

deputados que pertencem a um partido governista cujo estado é controlado por um governador 

de oposição apresentam 2,3% a mais de probabilidade de votar com o governo. A despeito da 

expectativa no caso de pressões antagônicas, os deputados atendem às pressões da esfera 

nacional, independentemente de seu estado de origem, da matéria em votação. 

Em seu trabalho, os pesquisadores também analisaram a série de políticas 

sociais adotadas nos anos 1990, nas quais o governo central implementou uma forte política 

de redistribuição de competências. Essa mudança foi conseguida basicamente pela imposição 

de novos tributos não sujeitos à redistribuição constitucional obrigatória e pela nova definição 

de relação entre as esferas da federação. 

O governo federal foi capaz de redefinir seu relacionamento com os estados 

e os municípios, e assim interrompeu o processo de descentralização de 

recursos recém instituídos pela Constituição(...). Por exemplo, o governo 

federal retém agora uma fatia da receita tributária da União, a qual, de outra 

forma, seria transferida para os estados e municípios. (...) O governo central 

também conseguiu impor medidas que reduziram autonomia dos estados 

com relação a matérias tributárias e de endividamento. (CHEIBUB, 

FIGUEIREDO e LIMONGI, p. 279/280, 2009).  

 

A análise dessas alterações é importante para estudar o comportamento dos 

parlamentares frente a interesses divergentes do governo estadual com o governo federal. 

Todavia, esses interesses divergentes neste caso relacionam-se diretamente com o poder e 

com as finanças e receitas dos estados por tratar-se de renda advinda de tributos que não 
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seriam mais destinadas aos estados e municípios. Assim o próprio interesse do parlamentar 

alinha-se ao dos governadores. Esse tipo de controle teve seu apogeu com a aprovação da Lei 

de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 100/01), a qual estabeleceu tetos e outros preceitos sobre 

gastos públicos e endividamento de estados e municípios. 

Conforme os autores, o esperado seria que os governadores exercessem pressão 

sobre os membros das bancadas de seu estado tendo em vista que as medidas redefiniram o 

status quo federativo. Além do mais, os políticos brasileiros estão mais preocupados com suas 

carreiras no estado do que na esfera nacional, especialmente os deputados que, por diversas 

vezes, renunciam o mandato parlamentar para assumir o mandato de prefeito. Os postos 

eletivos do Executivo em âmbito local são vistos como prioridade. 

Os políticos não conferem prioridade à carreira no Legislativo, preferindo, 

na medida do possível, concorrer, por meio de voto ou nomeação, a postos 

no governo no âmbito nacional ou local. (SANTOS, 2011, p. 20). 

Logo, argumentam os cientistas políticos, o mais provável seria os legisladores 

reagirem favoravelmente a pressão dos governadores, já que as medidas alterariam o status 

federativo. O esperado seria um declínio no grau de congruência com o governo nacional e os 

legisladores da base governista, pertencentes a chamada coalizão. Em relação aos estados 

cujos governadores pertençam a oposição, estimar-se-ia que os parlamentares tivessem um 

grau de congruência ainda menor com as medidas centralizadoras do governo federal. 

Os dados quantitativos obtidos por Cheibub, Figueiredo e Limongi 

demonstraram certo aumento da influência dos governadores nas votações dessas medidas, 

todavia não é um aumento tão expressivo. 

Quando confrontado com uma recomendação do partido do governador de 

seu estado que está em conflito com a do governo federal, os legisladores 

terão a tendência de seguir a recomendação do primeiro. Não obstante, o 

governo federal ainda exerce considerável poder sobre os legisladores da 

coalização governista. O efeito geral de ser um legislador governista é 

aumentar a congruência com o governo, mesmo levando-se em consideração 

as pressões conflitantes que o legislador tem de enfrentar. (2009, p. 282) 

 

Em se tratando de votações nominais em que o interesse dos governadores é 

contrário ao interesse do governo federal, os dados mostraram que o impacto sobre a 

congruência é virtualmente nulo. Logo mesmo que haja divergências entre a recomendação 

dos Líderes do partido do legislador e do partido do governador de seu estado, a congruência 

com o governo federal não é afetada.  

Nas palavras dos autores a conclusão é: 
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(...) é razoável concluir o seguinte: a condição de membro da coalizão do 

governo aumenta significativamente as chances de que um representante 

vote de acordo com a recomendação do governo; e que o fato de se tratar de 

representante vindo de um estado cujo governador seja de oposição 

realmente aumenta, levemente – em vez de reduzir -, esse efeito. A imagem 

de um Congresso composto de “27 delegações de estados” que agem 

independentemente não tem sustentação nos dados. (CHEIBUB, 

FIGUEIREDO e LIMONGI, 2009, p.291). 

 

Resumidamente, este capítulo traz importantes pontos sobre o presidencialismo 

brasileiro. Inicialmente, Sérgio Abranches definiu o presidencialismo brasileiro na falta de 

melhor expressão como presidencialismo de coalizão. Essa definição mostrava que o 

presidencialismo praticado no Brasil era algo único e de difícil explicação e sustentação. 

Esperava-se que o sistema ruísse por ter elementos incompatíveis coabitando o mesmo lugar. 

Entretanto, as relações entre Executivo e Legislativo não colapsaram.  

A despeito do colapso inicialmente previsto, o sistema político brasileiro 

funciona. Novos estudos sobre as relações institucionais surgiram demonstrando que o 

presidencialismo praticado no Brasil não é único, singular. A fragilidade partidária não se 

comprova dentro da Câmara dos Deputados, os Líderes garantem a atuação una dos 

parlamentares. Até as forças regionais, fruto do federalismo brasileiro, são neutralizadas. Os 

resultados dessa pesquisa confirmam a tese de que há governabilidade dentro do sistema 

político brasileiro. 
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3. REGIME DE TRAMITAÇÃO DIFERENCIADO: DEFININDO A 

URGÊNCIA 

 

José Afonso da Silva (2007, p. 264) demonstra que, para a atividade legiferante 

acontecer, é preciso a apresentação de uma proposição. A função legiferante é exercida por 

meio de projetos de lei ordinária, complementar, decreto legislativo, resolução conforme 

estabelece o artigo 59 da Carta Máxima. Logo, para que o poder Legislativo atue é necessário 

um “ponta pé inicial”. 

Percebe-se que, para iniciar os procedimentos legislativos, é fundamental a 

existência de uma proposição, sendo a condição inicial para a máquina legislativa começar a 

se mexer. Essa proposição normativa toma existência a partir do momento da apresentação. 

Segundo estabelece o artigo 61 da Constituição, há alguns agentes legitimados para iniciar 

esse processo, entre eles, citamos o Presidente da República, os Deputados e os Senadores. 

Após esse ato de apresentação da proposição, ela terá tramitação, que é o 

percurso que irá percorrer até sua aprovação ou rejeição, ou seja, o trâmite descreve de fato a 

forma como ela irá caminhar dentro do Congresso. Nas palavras do ilustre constitucionalista, 

“trâmites” quer dizer “meios apropriados à consecução de um fim” e também “curso de um 

processo segundo regras” (SILVA, 2007, p.274). Por conseguinte, o regime de tramitação dos 

projetos traz ideia das diversas regras que o “caminhar” dos projetos tem de obedecer. 

Conhecer os trâmites legislativos a que um projeto de lei pode se submeter é 

também entender a relação entre o Legislativo e o Executivo, é compreender as relações 

traçadas dentro desse atual presidencialismo de coalizão. Isso porque o Executivo tem 

prerrogativas de influenciar o caminho a ser percorrido pelo projeto de lei, quando, por 

exemplo, o Presidente da República utiliza-se da regra constitucional para solicitar alteração 

no regime de tramitação (CF, art. 64, §1º). Analisando sob outra ótica, a adoção ou alteração 

para esse ou aquele regime de tramitação demonstra o Legislativo cooperando com o 

Executivo. 

Assim disciplinam os regimentos internos três regimes de tramitação: 

urgência, prioridade e ordinário. Este trabalho cinge-se à análise do regime de urgência 

regimental, com foco na Câmara dos Deputados, em comparação com os demais regimes 

regimentais possíveis. O regime ordinário compreende toda proposição que não esteja 

tramitando sob o regime de urgência ou prioridade, possui um critério residual. Por sua vez, o 

regime de prioridade abarca os projetos de lei cuja iniciativa compete ao Poder Executivo, ao 
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Poder Judiciário, ao Ministério Público, à Mesa, a Comissão Permanente ou Especial, ao 

Senado Federal ou aos cidadãos, a dita iniciativa popular.  

Esse regime ainda disciplina a tramitação de certos projetos de lei, como de leis 

complementares e ordinárias que se destinem a regulamentar dispositivo constitucional; de lei 

com prazo determinado; leis que regulamentem eleições. Dizer que um projeto está 

tramitando sob um regime de prioridade traz como consequência a dispensa de exigências 

regimentais para que essa proposição seja incluída na Ordem do Dia, logo após as proposições 

em regime de urgência. 

Os casos e as regras para os projetos cujo trâmite serão urgentes são mais 

pormenorizados no texto regimental. Primeiramente, urgência significa a dispensa de 

exigências, interstícios ou formalidades regimentais para que determinada proposição seja de 

logo considerada até sua decisão final (SILVA, 2007, p. 275). Entretanto, há três formalidades 

que não são dispensadas, mesmo em se tratando de matérias consideradas urgentes. É 

indispensável a publicação e a distribuição, em avulsos ou por cópia, da proposição 

principal e, se houver, das acessórias; pareceres das Comissões ou relator designado e 

quórum para deliberação.  

Como bem observado por José Afonso da Silva (2007, p. 274), há diversas 

proposições que são urgentes por natureza (RICD, art. 151, I, alíneas “a” a “j” e alíneas “m” e 

“n”), enquanto outras não são urgentes; todavia não há projeto de lei que seja urgente por 

natureza (SILVA, 2007, p. 275). Os projetos de lei só serão urgentes por solicitação do 

Presidente da República (CF, art. 64, § 1º) ou por requerimento, sendo a urgência neste caso 

reconhecida pelo Plenário. O regime de tramitação dos projetos urgentes por solicitação do 

Presidente da República é matéria constitucional, por isso é chamada de “urgência 

constitucional”. Já o regime de tramitação dos projetos urgentes por deliberação do Plenário é 

matéria regimental e consta dos arts. 152 a 157 do regimento interno da Câmara. A depender 

do quórum de iniciativa do requerimento de urgência, a urgência regimental será chamada de 

“urgência simples” ou a “urgência urgentíssima”. 

A doutrina majoritária ensina que a aprovação do requerimento de urgência 

implica conferir à tramitação do projeto um curso mais acelerado por dispensar a exigência 

de certos requisitos e formalidades regimentais, além de possuir o efeito de fazer o projeto de 

lei entrar na discussão na sessão imediata, podendo ocupar o primeiro lugar na Ordem do Dia, 

caso haja os pareceres. Se não houver o(s) parecer(es), a Comissão ou Comissões terão prazo 

máximo de duas sessões para análise. Existe ainda a hipótese de parecer oral, proferido em 

Plenário. 
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Também como regra para acelerar a tramitação, o prazo de discussão é 

reduzido pela metade. O prazo regimental para um Deputado utilizar a palavra durante a 

discussão de um projeto em regime de urgência é a metade de 5 minutos (RICD, art. 174, § 

4º), sendo que a discussão é facultada a um menor número de parlamentares. Podem discutir a 

matéria, além do autor e do relator, no máximo seis Deputados.  

CARNEIRO, NÓBREGA e SANTOS (2011, p. 304) elencam ainda outras 

facilidades encontradas por uma proposição em regime de urgência, como a dispensa de 

interstícios; a diminuição de prazos; a possibilidade de serem proferidos pareceres orais, em 

determinadas circunstâncias; a apreciação da matéria conjuntamente por todas as comissões; a 

diminuição do tempo dos oradores para discussão e encaminhamento. 

Em contraposição, a discussão dos projetos, em regime de tramitação ordinária, 

somente se encerra pela ausência de oradores; pelo decurso do prazo regimental (quatro 

sessões em primeiro turno ou turno único, e duas sessões em segundo turno) ou mediante 

requerimento, deliberado pelo Plenário, cuja iniciativa para apresentação do requerimento de 

encerramento à discussão é de 5% dos membros da Casa ou Líder que represente esse 

número. No regime de tramitação ordinária, o projeto de lei, além de permanecer mais sessões 

sendo discutido, pautado, permite aos Deputados inscritos para o debate utilizar maior tempo 

da palavra. Salvo expressa disposição regimental, cada Deputado poderá utilizar da palavra 

pelo prazo de 5 minutos. 

A urgência pode ser classificada em urgência constitucional e urgência 

regimental. Sendo essa última, nas palavras de José Afonso da Silva, subdividida em 

urgência necessária e urgência requerida. A dita urgência requerida ainda possui uma 

subclassificação, sendo essa divida em dois tipos: urgência simples e urgência 

urgentíssima. Como o objeto de estudo do trabalho restringe-se à urgência regimental, que 

abarca as classificações de urgência necessária e urgência requerida (simples e urgentíssima), 

opta-se por discorrer neste momento pela urgência constitucional, cuja definição será 

importante para correlação com conceitos futuros.  

 

3.1 URGÊNCIA CONSTITUCIONAL 

 

A Constituição de 1988 conferiu ao Presidente a prerrogativa de solicitar 

urgência para apreciação de projetos de lei de sua iniciativa, privativa ou não (CF, art. 64, 

§1º). A urgência constitucional tem como imposição de regra de tramitação o prazo de 

quarenta e cinco dias para que Câmara e Senado, sucessivamente, analisem e votem o projeto. 
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Caso esse prazo não seja respeitado, a pauta da Casa “faltosa” ficará sobrestada para as 

demais deliberações legislativas, ou seja, a pauta do Plenário ficará suspensa
5
, até que se 

ultime a votação. Para evitar um colapso na atividade legiferante, a Carta Maior permitiu, 

durante o prazo de “trancamento” da pauta, a deliberação de proposições com prazo 

constitucional determinado, como, por exemplo, medida provisória. 

O Presidente brasileiro não apenas tem o poder exclusivo de iniciar a 

legislação em determinadas áreas como também tem o poder de forçar, 

unilateralmente, a apreciação das matérias que introduz dentro de 

determinados prazos. (...) A solicitação de urgência impede que minorias 

possam, por seu controle veto points, “engavetar” as propostas presidenciais. 

(FIGUEIREDO e LIMONGI, 1998, p. 88) 

 

                                                           
5 Decisões da Presidência em Questões de Ordem sobre o sobrestamento da pauta tendo em vista o esgotamento do prazo 

constitucional. 

São decisões da Presidência da CD nas QO abaixo: 

- QO 508/09: estão excluídas deste sobrestamento todas as proposições nas quais o Executivo não pode solicitar urgência 

constitucional, ou seja, PEC, PDC, PRC e PL/PLP de competência privativa de outros atores;  

- QO 688/02: exclui o sobrestamento da pauta nas Comissões; 

- QO 536/05: exclui matérias não legislativas, como a tramitação de representação por perda de mandato e eleição de 

Ministros do TCU; 

- QO 53/07: Exclui recursos 

- QO 349/04: exclui requerimento de prorrogação de prazo Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). 

 
- 
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3.2 URGÊNCIA REGIMENTAL 

 

O procedimento de urgência na Câmara remonta aos regulamentos internos do 

primeiro congresso democrático, inaugurado em 1947 e que perdurou até o golpe militar de 

1964 (SANTOS, 2001, p. 45). A atual forma e procedimentos da urgência regimental foram 

definidos nas regras internas adotadas em setembro de 1989, um ano após a promulgação da 

Constituição, quando foi aprovada e promulgada a Resolução nº 17/1989, cujo texto anexo é o 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 

O Regimento Interno da Câmara reconhece que certas matérias, sejam devido à 

importância, à necessidade, ou devido ao exíguo prazo para agir, são naturalmente urgentes 

(urgência necessária). Trata-se, por exemplo, de: autorizar o Presidente a declarar a guerra, a 

celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem no território nacional ou nele 

permaneçam temporariamente, aprovação de estado de defesa e intervenção federal, 

autorização para estado de sítio ou suspender qualquer dessas medidas (RICD, art. 151, I, 

alíneas “a” a “j” e alíneas “m” e “n). Essas matérias urgentes por natureza não serão objeto de 

estudo, visto que não causam impacto na agenda do legislativo. 

Esse trabalho cinge-se a analisar os projetos de lei que tiveram a tramitação 

alterada para urgente devido à ação da própria Câmara dos Deputados. Buscando analisar se a 
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ação dos Deputados em alterar a tramitação é eficaz dentro do conceito de presidencialismo 

de coalizão. 

Por sua vez, para as matérias cuja urgência é reconhecida por meio de 

requerimento (urgência requerida) aprovado aplicam-se certos procedimentos específicos, 

sendo que o próprio requerimento de urgência segue algumas regras e/restrições. Há duas 

regras de urgência regimental, denominada na práxis legislativa de urgência simples (definida 

no artigo 154), e a denominada urgência urgentíssima (definida no Art. 155). 

Quanto aos legitimados, há limitação dos atores que podem apresentar 

requerimento de urgência simples. Esse tipo de urgência requerida decorre de apresentação de 

requerimento escrito e votado pela maioria simples dos deputados, sendo que os legitimados 

para apresentar esse documento são: 2/3 da Mesa, 2/3 dos membros de Comissão e, por fim, 

1/3 dos membros da Câmara ou Líder que represente esse número. Ademais, a prerrogativa 

desses agentes restringe-se à área de competência do colegiado do qual fazem parte os 

subescritores dessa espécie de requerimento (CARNEIRO, NÓBREGA e SANTOS, 2011, p. 

306). 

Nesse sentido, 2/3 dos membros da Mesa só podem requerer urgência quando 

se tratar de matéria de sua competência. Da mesma forma, 2/3 dos membros de determinada 

comissão somente poderão requerer urgência se o respectivo órgão técnico que integram for 

competente para deliberar sobre o mérito da proposição (CARNEIRO, NÓBREGA e 

SANTOS, 2011, p. 306). Vale ressaltar que até mesmo a Comissão de Constituição Justiça e 

Cidadania ou a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que tradicionalmente 

analisam a admissibilidade dos projetos, podem requerer urgência desde que sejam 

competentes para também analisar o mérito do projeto.  

Sobre a possiblidade de a urgência poder ser requerida por 1/3 da Casa ou 

Líderes que representem esse número, admite-se esse novo regime de tramitação para 

qualquer proposição. Nesse caso, não há restrição alguma quanto à área de competência, pois 

qualquer matéria tramitará na Câmara apenas se for de sua competência (art. 61 da CF c/c art. 

137, II, “a”, RICD). 

Além da regra de agentes autorizados a requerer essa tramitação diferenciada, o 

texto regimental também limitou o campo material que pode ser objeto desse tipo de 

requerimento. O art. 153 estabelece que essa alteração no regime de tramitação poderá ser 

requerida quando se tratar de: I – matéria que envolva a defesa da sociedade democrática e 

liberdades fundamentais; II – providências necessárias para atender calamidade pública; III 
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– visar à prorrogação de prazos legais a se findarem ou à adoção de lei para aplicar em 

época certa e próxima. 

Como ressaltam CARNEIRO, NÓBREGA e SANTOS (2011, p. 305), nesses 

casos do artigo 153, em tese essas matérias tramitariam ordinariamente ou sob o regime de 

prioridade, em decorrência da autoria (art. 152, II, a), e tramitarão com urgência se, nesse 

sentido, for apresentado e provido requerimento escrito ao Plenário (art. 117, XV). 

Todavia, o legislador regimental não taxou exaustivamente todas as matérias 

para as quais poderia ser requerida a urgência. Há regra regimental que permite a 

discricionariedade ao se requerer urgência, se assim entender a Casa. Portanto, estabelece o 

art. 153, IV do regimento interno que a urgência poderá ser requerida quando se pretender a 

apreciação da matéria na mesma sessão. Nessa regra, é claro o critério de conveniência e 

oportunidade que será avaliado, caso a caso, pelo Plenário. Portanto, o inciso IV abre a 

possibilidade para que possa ser requerida urgência para proposição que trate de qualquer tipo 

de matéria. Para tanto, basta existir interesse majoritário dos Deputados, para que certa 

proposição, sem relevância política num dado momento, possa adquirir o status de urgente em 

razão de mudança no cenário político (CARNEIRO, NÓBREA e SANTOS, 2011, p. 305). 

O art. 155 do regimento interno traz a chamada urgência urgentíssima, 

principal objeto de estudo desse trabalho. Esse nome se deve ao fato de a proposição que tiver 

requerimento de urgência aprovado nos termos desse artigo poder ser incluída 

automaticamente na Ordem do Dia para discussão e votação imediata, ainda que iniciada a 

sessão em que foi apresentada. Essa necessidade extrema, essa urgência “desmedida” ocorre 

por se tratar de proposição que verse sobre matéria de relevante e inadiável interesse 

nacional. O legislador regimental cuidou de restringir ou dificultar mais ainda a apresentação 

desse requerimento, com escopo a ser utilizado quando realmente necessário. Assim, exigiu 

maioria absoluta da composição da Câmara para apresentação do requerimento, ou líder que 

represente esse número, e aprovação também de maioria absoluta dos Deputados. 

É imprescindível detalhar melhor sobre esse requerimento e sua forma de 

aprovação. Como estabelece o art. 186 do Regimento, o processo nominal de votação será 

utilizado nos casos em que seja exigido quórum especial de votação, tal como o quórum de 

maioria absoluta para aprovação do requerimento de urgência urgentíssima. Todavia, o 

cidadão que acompanhe as deliberações tomadas na câmara baixa pode ter notado às votações 

de requerimentos com esse cunho sem a realização de votação nominal, utilizando-se o 

processo simbólico. Essa situação é embasada na decisão da Presidência constante da questão 
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de ordem nº 88/2007, a qual permite votação simbólica para aprovação de requerimento de 

urgência urgentíssima desde que haja unanimidade no Plenário.  

Em termos de processo legislativo, a aprovação de regime de urgência 

urgentíssima possui um ganho político maior, visto que, em se tratando de urgência simples, 

existe a limitação regimental de quantidade de matérias tramitando sob esse regime. Estatui o 

art.154, §2º que não se votará outro requerimento solicitando urgência se já houver em trâmite 

duas matérias sob esse regime. Essa restrição quantitativa não se aplica ao regime da urgência 

urgentíssima, como reza o art. 155, “sem restrição contida no § 2º do artigo antecedente”. 

Logo, entendo a maioria absoluta ser determinada matéria de relevante e inadiável interesse 

nacional podem tramitar tantos projetos de lei quanto o Plenário decidir.  

Em suma, os procedimentos de urgência da Câmara permitem que qualquer 

maioria transfira qualquer projeto de qualquer comissão para o Plenário a 

qualquer momento para votação até mesmo imediata. (SANTOS, 2011, p. 

46). 

 

Santos ainda argumenta que “provavelmente, em razão da restrição quanto à 

frequência com que o artigo 154 pode ser usado, praticamente todos os requerimentos de 

urgência para os projetos de Executivo invocam o artigo 155, mesmo com ele necessitando de 

uma maioria mais significativa” (SANTOS, 2011, p. 45/46). 

Da leitura sistemática do teor do artigo 155, extrai-se que o projeto 

automaticamente vai para o topo da ordem do dia da mesma sessão, permitindo que seja 

votado ainda no mesmo dia em que o requerimento foi aprovado (SANTOS). Vale salientar 

que hermenêutica possibilitou uma interpretação singular para esse artigo. A despeito de 

constar a expressão “poderá”, a Mesa da Câmara dos Deputados tem adotado a postura de 

aprovar o requerimento de urgência urgentíssima decidindo, todavia pautar o projeto que 

sofreu mudança no trâmite em outra sessão. Aqui se estabelece a sutileza da expressão 

discricionária “poderá” presente neste artigo 155, futuramente melhor trabalhada. 

 

4. TRAMITAÇÃO URGENTE NA CÂMARA DOS DEPUTADOS E O 

PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO 

 

Passa-se ao estudo principal do trabalho: a relação entre a apresentação do 

requerimento de urgência previsto no Regimento Interno da Câmara dos Deputados com o 

presidencialismo de coalizão. O procedimento de urgência regimental tangencia o 

presidencialismo de coalizão por controlar a agenda legislativa.  
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Nas palavras de Santos (2011, p. 36), “o propósito do requerimento de 

urgência é controlar o fluxo do trabalho legislativo”. Essa interferência no fluxo decorre das 

consequências da aprovação do requerimento de urgência quais sejam: levar ao Plenário os 

projetos de lei “presos” em comissões, mas também a capacidade de determinar aquilo que 

será objeto de decisão em primeiro lugar.  

A apresentação e a aprovação do requerimento de urgência é a forma mais 

importante pela qual os Líderes influenciam a agenda legislativa. Como já foi posto, os 

Líderes têm prerrogativa para apresentar o requerimento, tanto para a urgência simples, 

prevista no artigo 154, como para a urgência urgentíssima do artigo 155. Líderes de partido 

podem apresentar o requerimento de urgência, sendo que seu peso de sua assinatura equivale 

ao número de parlamentares sob sua liderança. 

Na prática, a urgência tende a ser deliberada na reunião do Colégio de Líderes. 

Os Líderes submetem o requerimento ao Plenário quando há acordo entre eles, a aprovação é 

obtida por processo simbólico (FIGUEIREDO, LIMONGI, 2000, p.77). Esse entendimento já 

foi sedimentado pela questão de ordem nº 88/2007 justamente para permitir a votação 

simbólica se houver unanimidade no Plenário.  

Assim, há um incontestável controle exercido pelos Líderes sobre a agenda 

de trabalho legislativo (...). Recorrer à urgência ou urgência urgentíssima 

para aprovar os projetos de lei é tão frequente que a maioria das leis 

aprovadas tende a ser processada desse modo. (FIGUEIREDO, LIMONGI, 

2000, p. 77). 

 

A ação dos Líderes direciona os trabalhos legislativos para o Plenário, que se 

constitui, desta forma, no principal locus decisório (....). A preponderância 

do Plenário como centro decisório é assegurada pela intervenção dos 

Líderes, que, por intermédio do requerimento de urgência, retiram as 

matérias das comissões. (FIGUEIREDO, LIMONGI, 1998, p. 92). 

 

 

O papel das lideranças dos partidos seria não propriamente ou unicamente o de 

disciplinar a conduta da bancada, mas o de não permitir que a ação individual prejudique 

sobremaneira a imagem coletiva da agremiação. Sobre outra ótica, a função da liderança é a 

de compatibilizar os interesses individuais e coletivos de uma mesma coalizão de 

congressistas. Na Câmara dos Deputados, o espaço tomado individualmente pelo parlamentar 

é muito reduzido. A organização institucional e o processo de decisão encontram-se 

centralizado nas lideranças dos partidos, especialmente, nos Líderes da base do governo. 

Entender lideranças dentro da Casa do Povo é importante para explicar o consenso das 

lideranças na aprovação do requerimento de urgência. 
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Sobre essa relação entre o poder de agenda e a urgência regimental, Santos 

sintetiza explicando que “as interpretações correntes sugerem que tal procedimento é usado 

pela maioria presidencial para controlar o processo decisório” (SANTOS, 2011, p. 36). 

Complementa que esse padrão seria explicado pela dominância do Executivo, baseado nos 

poderes formais e força legislativa do Presidente. Também cita as palavras de Pereira e 

Mueller. 

(...) se o partido do Presidente (ou a coalização governista) dispuser de uma 

maioria na Câmara, o Executivo pode contar com os Líderes do partido para 

requerer urgência para as propostas que mais lhe interessarem ver aprovadas. 

(PEREIRA E MULLER apud SANTOS, 2011, p. 49). 

 

Entretanto, o próprio autor detalha melhor a interpretação corrente 

demonstrando que a aprovação do requerimento de urgência e a consequente mudança de 

tramitação não ocorrem apenas pela ação da maioria presidencial. Foi feita uma análise dos 

930 projetos de lei enviados pelo Executivo à Câmara, desde a posse do Presidente Collor até 

o final do primeiro mandato do Presidente Lula, e, nessa investigação, o autor verificou a 

correlação dos projetos de lei com apresentação e aprovação de requerimento de urgência para 

esses projetos. Sua conclusão demonstrou algo também apontado por Figueiredo e Limongi, o 

uso de procedimento de urgência para os projetos do Executivo tem sido consensual. 

 

Esse padrão consensual não é o resultado de coalizões governamentais 

extremamente amplas: o tamanho nominal médio as coalizões 

governamentais no momento de aprovação do requerimento de urgência foi 

de 60%. Já que os requerimentos de urgência para os projetos de Executivo 

apenas raramente são aprovados sem o apoio de ao menos 95% dos 

legisladores ou Líderes, devemos concluir que a evidência não apóia a 

interpretação de que o procedimento de urgência na Câmara tem sido 

utilizado pelo Executivo, por intermédio de sua maioria legislativa, para 

impor sua agenda à legislatura. (SANTOS, 2011, p. 21). 

 

Portanto, essa conclusão vai ao encontro da pesquisa de Figueiredo e Limongi, 

ao descrever como funciona atualmente o presidencialismo de coalizão no Brasil, tendo 

Congresso optado por cooperar e votar de maneira disciplinada, apoiando a agenda do 

Executivo. 
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4.1  A URGÊNCIA REGIMENTAL COMO FERRAMENTA A FAVOR DO 

PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO  

 

O quadro teórico até agora apresentado demonstra que o sistema político 

brasileiro goza de altos índices de governabilidade, que são atingidos por meio de ferramentas 

que possibilitam a interação entre Executivo e Legislativo, amainando o princípio da 

separação dos poderes, e procedem à centralização da condução do processo decisório nas 

mãos de agentes específicos, como o Presidente da República e os Líderes partidários. Essas 

ferramentas são variáveis explicativas para taxas de sucessos do presidencialismo brasileiro 

aproximadas às encontradas em sistemas parlamentaristas, em que Executivo e Legislativo 

encontram-se institucionalmente amalgamados. 

Uma dessas ferramentas, apontada por Figueiredo e Limongi (2000, p. 75) é a 

urgência constitucional. No entanto, dado que a urgência regimental, conforme visto, deve ser 

requerida e aprovada por maiorias qualificadas e, mais que isso, geralmente o requerimento 

recebe o apoio maciço dos Líderes nas reuniões do Colégio de Líderes, imagina-se que 

também essa ferramenta seja deliberadamente utilizada em prol dessa centralização da agenda 

e do sistema como um todo.  

Explica-se: no presidencialismo de coalizão, o Governo se esforça por 

constituir uma base de apoio que lhe permita implantar suas políticas públicas. Desta forma, 

cria maiorias, trazendo para a base de apoio o maior número possível de agremiações 

partidárias, fazendo com que, mesmo em um panorama de multipartidarismo, como o caso 

brasileiro, as votações em Plenário se apresentem como resultado de embates de dois polos 

principais: Governo e Oposição. A aprovação de urgências regimentais para determinadas 

proposições e, mais ainda, o consenso construído no Colégio de Líderes e confirmado pelo 

Plenário no sentido de possibilitar a votação de matérias nessa arena por meio da urgência 

regimental são tomadas como ações do Legislativo em prol da coalizão. Dessa sorte, a 

hipótese apresentada neste trabalho é a de que o procedimento de urgência beneficia a 

aprovação dos projetos de lei do Executivo.  

 

4.1.1 DO CORPUS DE ANÁLISE E DO MÉTODO 

 

Para comprovar a hipótese de que a urgência regimental, a exemplo da 

urgência constitucional, também é ferramenta utilizada para dar efetividade ao 

presidencialismo de coalizão, foi delimitado o campo de pesquisa à 53ª Legislatura, por ser o 
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último período legislativo completo (esse corte ainda possibilita ir ao encontro de parte da 

bibliografia utilizada, que já analisou a produção legislativa da 53ª Legislatura). A pesquisa 

foi feita utilizando o sistema de gestão legislativa, conhecido como Sileg. Pela complexidade 

do sistema e pelas variâncias de combinação, os dados foram obtidos com o apoio de duas 

pesquisas realizadas pelo Centro de Documentação e Informação da Câmara (CEDI).  

O primeiro levantamento de dados não se mostrou frutífero para o trabalho, em 

parte pelos próprios parâmetros de pesquisa utilizados. Todavia possuiu uma importante 

colaboração. Requereu-se, inicialmente, ao pesquisador do Cedi que pesquisasse os projetos 

de lei de autoria do Executivo e de deputados cuja tramitação havia sido alterada para urgente, 

especificando quantos projetos tornaram-se urgentes pelo uso do art. 155 e quantos mudaram 

de rito pela regra do art. 154.  

Também se buscava comparar o antigo regime de apreciação de cada 

proposição com o novo, deferido pelo requerimento de urgência, visto que um projeto de lei 

com apreciação conclusiva perde essa característica ao tramitar no regime urgente. O objetivo 

dessa solicitação era descobrir qual o meio mais corriqueiro de alteração de tramitação (se 

urgência simples ou se urgência urgentíssima), pois os procedimentos possuem quóruns 

distintos de iniciativa; bem como traçar uma comparação entre a possível perda de 

conclusividade com o tipo de urgência (simples ou urgentíssima) com o autor do projeto de 

lei.  

O pesquisador informou que não era possível separar quais projetos são 

urgentes por essa regra ou por aquela. Assim, a base de dados não difere se a proposição é 

urgente por se enquadrar nas hipóteses do artigo 151, I (as ditas urgentes por natureza) ou nas 

hipóteses do artigo 154 ou do artigo 155. Também explicou que a informação sobre o regime 

de apreciação se perde quando a tramitação é alterada para urgente. Logo, não era possível 

saber quais dos projetos de lei, agora sob o rito da urgência, eram antes conclusivos. 

Diante dessa primeira dificuldade, reconstruíram-se os parâmetros e solicitou-

se nova pesquisa, que foi realizada no mês de maio de 2013. Após contar com a colaboração e 

com a experiência dos professores das disciplinas ministradas no curso de especialização, 

restou claro que o requerimento realmente utilizado pelos parlamentares para alterar o regime 

de tramitação de um projeto de lei é a regra da dita urgência urgentíssima, disciplinada no art. 

155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.  

Essa nova pesquisa, feita com a ajuda de uma experiente servidora do CEDI, a 

qual colaborou inclusive para refinar os dados inicialmente obtidos, mostrou-se eficaz. Os 

parâmetros de pesquisa utilizados foram:  
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a) tipo de proposição: projeto de lei; e 

b) momento de apresentação: período específico de 2007 a 2011 (53ª 

Legislatura); e 

c) proposição que tenha como proposição acessória: requerimento de urgência 

155; e  

d) Proposição de autoria do Poder Executivo, deputados ou órgãos da Câmara.  

 

O resultado encontrado trouxe 71 projetos de lei (Anexo A) submetidos a 

regime de urgência durante a 53ª Legislatura, tendo como autor o Poder Executivo, deputados 

ou órgãos da Câmara. Dentro desse universo, há projetos de lei com a urgência constitucional 

e com as urgências regimentais. Esse resultado já foi filtrado para excluir da lista os projetos 

de lei de autoria de outros órgãos, como Supremo Tribunal Federal, Ministério Público da 

União, Tribunais Superiores, que tenham sido submetidos à tramitação urgente.  

Optou-se por excluir os projetos de lei de autoria do Senado, que estivessem 

em revisão na Câmara dos Deputados e cuja tramitação tenha sido modificada para urgente, 

por esse trabalho cingir-se a analisar os efeitos da urgência levando-se em conta os interesses 

do Executivo, como autor da proposição, e dos Deputados, também como autores, seja 

singularmente ou coletivamente, da proposição.  

 

 

Tabela 1 

Projetos de lei com tramitação urgente na 53ª Legislatura 

por iniciativa 

Iniciativa Total 

Executivo 32 

Deputados 36 

Comissões da Câmara 3 

Total geral 71 
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Dos dados da Tabela 1, ainda é preciso fazer uma diferenciação entre os 

projetos de lei de autoria do Executivo em que ele mesmo solicitou a mudança de regime, por 

meio da regra constitucional, com aqueles cuja modificação de tramitação ocorreu por ação da 

própria Câmara, pela apresentação de requerimentos de urgência previstos em seu 

regulamento interno.  

Logo, do universo de 32 projetos de lei de iniciativa do Executivo submetidos 

ao regime de urgência durante a 53ª Legislatura, teremos uma divisão para analisar em 

quantos casos a decisão de adotar um regime diferenciado ficou a cargo do Congresso. 

 

Tabela 2 

Tipos de urgência dos projetos de lei do Executivo – 53ª 

Legislatura 

Urgência Constitucional 5              15,625% 

Urgência regimental 27               84,375% 

Total de PL’s 32                 100% 

 

Claramente, nota-se que a maior parte dos projetos de lei de iniciativa do 

Executivo tem seu regime de tramitação alterado não por uma ação externa ao Congresso, por 

decisão do Presidente da República amparado na regra constitucional. Em 84,375 % dos 

casos, o projeto de lei tornou-se urgente por ação da Câmara. Nas palavras de Figueiredo e 

Limongi, “é incontestável o controle da agenda dos trabalhos legislativos exercido pelo 

Colégio de Líderes” visto que os Líderes de partido podem apresentar requerimento de 

urgência, tendo suas assinaturas o peso das respectivas bancadas. (FIGUEIREDO e 

LIMONGI, 2000, p.77, livre tradução). 

 

Desde a promulgação da Constituição até o final de 2005, 54% de todos os 

projetos de lei promulgados (sic) tinham recebido urgência do Presidente ou 

da Câmara. Em quase todos os casos (93% dos 54%) foi essa (Câmara) e não 

aquele (Presidente), que usou o procedimento de urgência. (FIGUEIREDO, 

2006, p.15 apud SANTOS, 2011, p. 45). 

 

Pereira e Muller (2000) também estudaram sobre projetos de lei tramitando sob 

o regime da urgência, por considerarem que a urgência é instrumento importante que o 
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Executivo pode utilizar para interferir na tramitação de um projeto no Congresso. O pedido de 

urgência é equivalente à discharge petition no Congresso americano.  

A pesquisa feita por eles é ratificada pelos dados da Tabela 2 referentes à 53ª 

Legislatura. O universo de pesquisa deles compreendeu os projetos de lei apresentados entre 

1995 e 1999 (49ª Legislatura) e também concluíram que a maioria dos projetos de lei que têm 

a tramitação alterada para urgente é de iniciativa do Executivo, todavia a decisão de modificar 

o rito de tramitação é adotada pelos parlamentares.  

(...) A maioria das propostas que receberam pedido de urgência foi iniciada 

pelo Executivo 237 (80,61%), de um total de 294 propostas, mas a maioria 

dos pedidos foi feita pelo próprio Congresso 70,40% deles, contra 29,60% 

de responsabilidade do Executivo. O que significa que os próprios deputados 

se abstêm de discutir e decidir sobre grande parte da nova legislação nas 

comissões. (PEREIRA e MULLER, 2000, p. 48). 

 

Existem algumas explicações para esse expressivo percentual de 84,375%: 

talvez o Presidente prefira preservar as relações institucionais e não requerer ele mesmo a 

urgência para seus projetos, preferindo assim, dialogar com os Líderes para que eles 

apresentem o requerimento de urgência.  

Ademais a regra da urgência constitucional impõe uma barreira de tramitação 

para outras proposições. Conforme estabelece a Constituição Federal, serão sobrestadas todas 

as demais deliberações legislativas, caso a Câmara não se manifeste sobre esse projeto de lei 

com urgência constitucional no prazo de quarenta e cinco dias. Logo, a decisão do Presidente 

de requerer urgência constitucional deve ser pesada com cautela, tendo em vista a 

possibilidade de “trancar” a pauta para outras proposições de interesse do Executivo. 

Seja qual for o fator determinante de haver menos projetos submetidos à 

urgência constitucional, esse estudo ficará a cargo de outro trabalho. A presente análise tem 

por escopo compreender os meandros da urgência regimental. 

Embora seja muito importante saber o total de projetos de lei com urgência 

durante a legislatura, separando-os por autoria, é mais interessante e significativo, quantificar 

quantos desses projetos tornaram-se leis. É essencial saber a taxa de sucesso nesses casos. 

Com os dados da quantidade de projetos convertidos em lei, poderá ser feita uma análise até 

da efetividade da mudança de regime.  

Os dados constantes na literatura apontam para uma preponderância do 

Executivo na produção legal. Independentemente de tramitação urgente, o Executivo 

apresentou 85% das leis sancionadas, após a promulgação da Constituição de 1988 
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(FIGUEIREDO e LIMONGI, 2000, p. 78). Neste trabalho, pode-se mostrar a taxa de sucesso 

de projetos do Executivo e de deputados que tenham recebido urgência. 

 

 

 

Tabela 3 

Taxa de sucessos dos projetos com tramitação urgente por iniciativa – 53ª Legislatura 

Iniciativa 
Nº de PL’s apresentados 

com urgência 
Transformados em lei Taxa de Sucesso 

Executivo 32 24 75% 

Deputados 36 13 36,11% 

Comissões 3 3 100% 

 

Percebe-se que houve um maior número de projetos de lei de autoria de 

deputados sujeitos à alteração do regime de tramitação por meio de apresentação e aprovação 

de requerimento de urgência. Todavia, mais importante que alterar a tramitação de um projeto 

de lei, com fulcro em acelerar sua tramitação, é aprová-lo, ter o projeto de lei convertido em 

lei. E, a despeito de possuir maior quantidade de projetos submetidos ao regime de urgência, 

essa importância não foi ratificada pelo Plenário, tendo em vista apenas 36,11% terem se 

transformado em leis. 

Uma das possíveis explicações para a baixa taxa de sucesso dos projetos de 

deputados tramitando sob regime de urgência é apontada por Figueiredo e Limongi (2000, p. 

80). Os autores explicam que há uma diferença fundamental entre os projetos de leis dos três 

poderes. Enquanto o Executivo e o Judiciário propõem projetos de lei como agentes 

institucionais, no Legislativo, os deputados propõem os projetos individualmente. Portanto, 

são projetos de lei fruto de uma decisão tomada de forma atomizada, embora seja possível a 

apresentação de projetos de lei por grupo de deputados, por comissão. Todavia, essa não é a 

realidade do Congresso brasileiro.  

Continuam discorrendo sobre o tema ao explicar que o processamento de um 

projeto de lei de autoria de deputado é ao mesmo tempo um processo de avaliação e seleção. 

Em contrapartida, no caso das propostas de lei do Executivo e do Judiciário, a seleção é feita 
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fora do Congresso. Em alguns casos, o projeto de lei chega ao Congresso com acordos 

firmados para viabilizar sua aprovação (Figueiredo e Limongi, 2000, p. 80). Então, é possível 

dizer que, para os projetos dos deputados, as matérias a serem votadas e convertidas em lei 

são maturadas ao longo dos procedimentos legislativos. 

Outra razão relaciona-se novamente à ação dos Líderes como apontado por 

Figueiredo e Limongi em outro estudo. 

Na verdade, como os dados relativos ao tempo de apreciação das matérias 

aprovadas deixam claro que essas matérias (aprovadas sob o regime de 

urgência) tramitam rapidamente por ambas as casas, o que implica pequena 

participação dos parlamentares na elaboração das leis aprovadas. 

Parlamentares são chamados a votar e a pouco mais do que isto em 

matérias previamente discutidas e negociadas pelos Líderes. 

(FIGUEIREDO e LIMONGI, 1998, p. 93). 

 

Outra explicação para a baixa taxa de sucesso dos projetos de deputados que 

tenham sido submetidos à urgência refere-se à própria forma como essa mudança de 

tramitação é discutida. Como foi apontado em seções anteriores, o requerimento de urgência é 

aprovado simbolicamente, por acordo dos Líderes, sendo em alguns casos, aprovado 

independente do vínculo de se apoiar o mérito do projeto. 

Há ainda a explicação regimental para a pequena quantidade de projetos de lei 

de autoria parlamentar ser aprovada, mesmo tendo sida requerida a urgência, tendo em vista o 

caráter discricionário do art. 155. A despeito do que prevê o texto do artigo 155 do 

regulamento interno, compete ao Presidente da Câmara montar a pauta da seção, conforme 

estabelece o artigo 17, I, t.  

Art. 155. Poderá ser incluída na Ordem do Dia para 

discussão e votação imediata, ainda que iniciada a sessão em que for 

apresentada, proposição que verse sobre matéria de relevante e inadiável 

interesse nacional, a requerimento de maioria absoluta da composição da 

Câmara, ou de Líderes que representem esse número, aprovado pela maioria 

absoluta dos Deputados, sem a restrição contida no § 2º do artigo 

antecedente. 

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão 

expressas neste Regimento, ou decorram da natureza de suas funções e 

prorrogativa: 

I- quanto às sessões da Câmara: 

t) designar a Ordem do Dia das sessões, na conformidade da 

agenda mensal, ressalvadas as alterações permitidas por esse Regimento; 

 

Logo, projetos de lei de autoria parlamentar podem não entrar na pauta, mesmo 

com o requerimento de urgência, visto que essa decisão de montar a pauta cabe ao Presidente. 

Isso decorre de interpretação do art. 155 em que estabelece que a proposição com 
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requerimento de urgência aprovado poderá ser incluída na Ordem do Dia, demonstrando a 

discricionaridade do ato. 

Comungando dois entendimentos de interpretação das regras regimentais, quais 

sejam, a votação simbólica para o requerimento (Q.O 87/2007) e/ou aprovação do 

requerimento por acordo dos Líderes, apontado por Figueiredo e Limongi (2000, p.77), e a 

ideia de que a inclusão da matéria na ordem do dia dependerá de decisão do Presidente da 

Câmara de pautar o projeto, as propostas de lei de autoria parlamentar restam por 

desfavorecidas na apreciação. 

Em contrapartida, os projetos de lei do poder Executivo submetidos ao regime 

de urgência possuem uma boa taxa de sucesso. A organização interna do trabalho legislativo, 

acima de tudo, é marcada por ações do Executivo. O legislador acha-se numa posição na qual 

o Executivo é capaz de controlar o conteúdo, tempo e ritmo de trabalho dentro do Congresso 

(FIGUEIREDO e LIMONGI, 2000, p. 81). 

O fluxo normal de trabalho que inclui a análise das comissões, órgãos técnicos 

deliberativos, para após, se for o caso, a análise final do Plenário não é seguido. A ação dos 

Líderes influencia o processo legislativo com a aprovação do requerimento de urgência, com 

a consequente retirada da proposição do âmbito das comissões.  

Embora previsto como um recurso a ser utilizado extraordinariamente, em 

matéria de relevância e urgência, a tramitação urgente tem sido usada como 

a principal rota para apreciação dos projetos de lei na Câmara. A maioria 

dos projetos de lei transformados em lei no período de 1989-94 foi 

processada em regime de urgência na Câmara. De 514 leis, 282 (55%) 

resultaram de pedidos de urgência feitos pelo legislador, dos quais 203 

foram votadas como urgência urgentíssima (FIGUEIREDO e LIMONGI, 

2000, p. 82). 

 

Portanto, a utilização da tramitação urgente tem se furtado à excepcionalidade 

e passou a ser o caminho comum para análise dos projetos de lei. Essa rota é percorrida, com 

sucesso e em maior número, pelos projetos de lei de autoria do poder Executivo. Tanto os 

números obtidos, a partir de pesquisa no Sileg, para a 53ª Legislatura (que apontam taxa de 

sucesso de 75% para o Executivo – Tabela 3), quanto os dados estatísticos da literatura 

especializada comprovam isso.  

Pereira e Muller (2000) apresentam a classificação para os tipos de lei as quais 

foram feitas pedidos de urgência. A pesquisa deles compreendeu as leis promulgadas entre 

1995 a 1998.  

Pedidos de urgência foram feitos principalmente para proposta sobre temas 

econômicos (49,97%) e administrativos (28,91%); temas sociais (19,38%) e 

políticos (2,72%) têm recebidos menos pedidos de urgência. Em geral, pode-
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se dizer que quando o Legislativo pediu urgência para uma proposta, isso 

foi feito de acordo com o interesse do Executivo. A taxa de aprovação de 

legislação com origem no Executivo está altamente associada com o pedido 

de urgência. (PEREIRA e MULLER, 2000, p. 49). 

 

Outro viés interessante a ser analisado é o critério temporal. A temporalidade 

poderá demonstrar as semelhanças ou dessemelhanças entre os projetos de lei tramitando sob 

o regime urgente. Sabe-se que a tramitação urgente é mais célere, todavia resta saber se é 

mais rápida para projetos de lei em todas as medidas, independentemente do autor, ou se o 

Executivo novamente logra de benefícios. 

Para tanto, os 71 projetos de lei presentes no Anexo I foram analisados 

levando-se em conta a apresentação e a data da última ação (colunas “E” e “I”, 

respectivamente). Para tanto, subtraiu-se a data inicial da data da última ação e, depois, 

calculou-se a média. O prazo médio para converter em lei dos projetos enviados pelo 

Executivo foi de 431,58 dias. Para os projetos de lei de autoria parlamentar, o prazo de 

tramitação até conversão em lei foi de 980,615 dias, mais que o dobro para os projetos de 

autoria do Planalto. 

Pereira e Muller também concluíram em sua pesquisa (2000, p. 47) que o 

tempo médio para uma proposta do Executivo ser sancionada é inferior ao tempo médio que 

os projetos de lei de autoria do Legislativo levam até a sanção. 

Do total de propostas que tramitaram no Congresso brasileiro entre 1995 e 

1998 (...) o tempo médio para uma proposta do Executivo ser sancionada 

pelo Congresso foi de 183 dias; no caso das propostas iniciadas pelo 

Legislativo e Judiciário, este prazo estendeu-se para 1.194 e 550 dias, 

respectivamente. (PEREIRA e MULLER, 2000, p.47/48). 

 

Assim, como abordado por Santos (1997, p. 5) o poder de agenda do Presidente 

e das lideranças partidárias remete à estrutura institucional que organiza o processo 

legislativo. Mais especificamente, o que importa é observar as regras e os procedimentos de 

formulação da agenda parlamentar, os núcleos de elaboração das políticas efetivamente 

aprovadas e os agentes de maior influência nesse processo. O requerimento de urgência entra 

na categoria de procedimento para facilitar a aprovação dessas políticas.  

A hipótese levantada de que o procedimento de urgência beneficia a aprovação 

dos projetos de lei de autoria do Executivo fica comprovada tanto pelos números obtidos pela 

pesquisa feita, quanto pelas bases doutrinárias. Diferentemente do apontado ou imaginado, 

contudo, a alteração do regime de tramitação para os projetos de lei do Executivo não se 

utiliza apenas da coalizão governista. A aprovação do requerimento de urgência é consensual.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como delimitado em seus objetivos, essa pesquisa se filia à contemporânea 

vertente de estudos do presidencialismo de coalizão em que não mais se advoga por uma 

dificuldade de ação efetiva, quase ingovernabilidade, dentro do sistema presidencial 

brasileiro.  Fatores como federalismo, voto personalista para eleição de deputados, 

fragmentação excessiva do sistema partidário são verdades institucionais no cenário político 

brasileiro que tendem a dificultar o processo decisório, mas que são contornáveis pelas 

ferramentas à disposição do Executivo e de determinados atores dentro do Congresso, como 

os Líderes partidários.  

Nesse cenário, o que se tem é um amálgama entre intenções do Executivo e do 

Legislativo no sentido de implementar a agenda de governo da coalizão majoritária. O 

Legislativo, conforme se demonstrou com o exemplo das urgências regimentais, não é mero 

espectador, ou agente reativo. Em vários momentos é também motor da busca da efetivação 

daquela agenda, pois, a força e a preponderância legislativa do Executivo só são efetivadas 

pelo apoio da maioria de parlamentares em cada Casa do Congresso. 

Secundando estudos de Fabiano Santos, a pesquisa analisou a atuação do 

Legislativo no sentido de construção de sua própria pauta prioritária para as deliberações do 

Plenário da Câmara. Verificou-se, para a 53ª Legislatura, qual foi o quantitativo de projetos de 

lei que tramitaram com urgência. Destes, extraiu-se os que tramitaram em regime de urgência 

constitucional, somente viabilizada por solicitação do Executivo; e os que tramitaram em 

urgência regimental. Também se cindiu a pesquisa em dois outros parâmetros: urgências 

deferidas a projetos de lei do Executivo e urgências deferidas a projetos de lei de origem na 

própria Câmara.  

Como primeira conclusão, verificou-se que para os projetos do Executivo, na 

expressiva maioria das vezes (quase 85% dos casos), a urgência para as proposições daquele 

Poder partem de iniciativa do próprio Legislativo. Esse dado demonstra que o apoio dos 

Líderes partidários nessa cooperação entre os poderes vai além da mera reação a demandas do 

Executivo. Ao contrário, a Câmara foi agente ativo na construção de pauta de interesse do 

Presidente da República.  
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O segundo achado da pesquisa revelou que embora uma pequena maioria dos 

requerimentos de urgência regimental aprovados fosse para projetos de origem parlamentar, a 

taxa de sucesso na aprovação é largamente favorável ao Executivo. Três quartos das vezes em 

que a própria Câmara atribuiu urgência a projetos do Executivo, o resultado final foi a 

aprovação do projeto pelo Plenário. No caso de proposições de iniciativa parlamentar, apenas 

36,11% logrou êxito de aprovação na mesma instância de decisão. Esse dado revela que o 

Plenário é o locus de domínio do Executivo e que é possível que não seja uma boa estratégia 

levar proposições de iniciativa parlamentar para essa esfera de discussão, o que viria ao 

encontro da percepção de que, por vezes, manter a conclusividade de determinada matéria 

aumenta a chance de sucesso para o evento aprovação do projeto. 

Contudo, para se confirmar essa afirmação, seria necessário comparar a taxa de 

sucesso das proposições de parlamentares que tramitam em conclusividade, para compará-las 

com a taxa de sucesso obtida nessa pesquisa. Devido ao fenômeno da inflação de proposições 

legislativas, em que há uma média de quatro mil projetos de lei apresentados por ano, 

imagina-se que não se encontrará taxa melhor para a tramitação restrita às comissões. 

A terceira conclusão a que chega esse trabalho diz respeito à forma de 

aprovação dos requerimentos regimentais de urgência. Observou-se que a práxis é a 

aprovação consensual dos requerimentos, sem a necessidade de submetê-los a votos da 

maioria absoluta, embora o regimento da Câmara exija a votação nominal para esses casos. 

Ora, a votação nominal exigiria a mobilização da base governista para a aprovação de 

urgência para proposições de interesse do Executivo. No entanto, percebe-se que a forma 

consensual de aprovação, em que as matérias a que se vai conceder urgência são decididas em 

reuniões do Colégio de Líderes com a presidência da Casa, além de dispensar a mobilização 

da base, ainda conta com o apoio, ou no mínimo a aquiescência, da oposição para a mudança 

de regime de tramitação. 

Nesse ponto, vislumbra-se a possibilidade de que a oposição possa faturar com 

essa sistemática, obtendo urgências também para suas proposições, como que uma espécie de 

troca do apoio às demandas de interesse da coalizão dominante. Esse fenômeno está previsto 

para a atuação parlamentar individual, na denominada teoria da conexão eleitoral (Mayhew, 

1974) e é denominado de logrolling. O aprofundamento dessa pesquisa poderá comprovar se 

o logrolling realmente existe entre as bancadas partidárias do Congresso. 

Por fim, atendo-se ao ponto fulcral desse trabalho, comprova-se que não só a 

urgência constitucional, de uso exclusivo do Presidente da República, serve ao intuito de 

facilitar a apreciação de proposições de interesse imediato do Executivo. A Câmara dos 
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Deputados busca a construção de sua pauta de Plenário o mais próximo do interesse do 

Executivo. Para tanto, utiliza-se da urgência regimental em número de ocorrências até 

superior do que o Executivo se utiliza da urgência constitucional. A afirmação de que o 

Executivo pauta o Legislativo, condicionando o que será votado em Plenário, em forma, 

conteúdo e momento, perde um pouco a sua força: o próprio Legislativo atua para colaborar 

mais efetivamente com o Executivo, amainando o princípio da separação de poderes, 

demonstrando que o Legislativo não é só um agente reativo e demonstrando que a efetivação 

das políticas públicas são buscadas por esses dois Poderes em conjunto. 

Essa é, talvez, parte da explicação mais plausível para o alto grau de 

governabilidade encontrado no sistema de presidencialismo brasileiro. Não há antagonismo 

entre Executivo e Legislativo, mas um verdadeiro amálgama dos dois poderes, com alto grau 

de interpenetração e ação orquestrada para atingir aos fins comuns.   
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6. ANEXO A  

Projetos de lei com urgência        53ª Legislatura 

 

 
Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

1 
PL 

84/2007 

Altera a Lei nº 9.096, de 1995, 

para estabelecimento do critério 

de distribuição do Fundo 

Partidário. Explicação: Aumenta 

para 5% (cinco por cento) o 

total de recursos do Fundo 

Partidário destinados a todos os 

partidos que tenham seus 

estatutos registrados no 

Tribunal Superior Eleitoral. 

Henrique 

Eduardo Alves 
PMDB/RN 08/02/2007 

Projeto 

de Lei 
Urgência 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

11459/2007 

21/03/2007 

MESA - 

Transformado 

na Lei 

Ordinária 

11459/2007. 

DOU 22 03 07 

PÁG 01 COL 

01. 

12/02/2007 

À Comissão de Constituição 

e Justiça e de Cidadania 

(Mérito e Art. 54, RICD) 

Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: 

Prioridade 

2 
PL 

99/2007 

Dispõe sobre o exercício da 

profissão de Motorista. NOVA 

EMENTA: Dispõe sobre o 

exercício da profissão de 

motorista; altera a Consolidação 

das Leis do Trabalho - CLT, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943, e 

as Leis nºs 9.503, de 23 de 

setembro de 1997, 10.233, de 5 

de junho de 2001, 11.079, de 30 

de dezembro de 2004, e 12.023, 

de 27 de agosto de 2009, para 

regular e disciplinar a jornada de 

trabalho e o tempo de direção do 

motorista profissional; e dá outras 

providências. Explicação: Altera a 

Lei nº 11.442, de 2007, para 

revogar a competência da Justiça 

Comum para julgar ações 

oriundas dos contratos de 

transporte de cargas. 

Tarcísio 

Zimmermann 
PT/RS 08/02/2007 

Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

12619/2012 

16/05/2012 

MESA - 

Recebimento 

do Ofício nº 

190/12(CN) 

comunicando 

veto parcial e 

solicitando 

indicação de 

membros para 

integrar a 

Comissão 

Mista 

incumbida de 

relatar o(s) 

veto(s). 

06/02/2012 

SUBSTITUTIVO DO 

SENADO Às Comissões de 

Viação e Transportes; 

Trabalho, de Administração 

e Serviço Público e 

Constituição e Justiça e de 

Cidadania (Mérito e Art. 54, 

RICD) Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: 

Ordinária  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=340368
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=340368
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=340416
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=340416
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

3 
PL 

166/2007 

Altera o Decreto-Lei nº 2.848, 

de 1940 - Código Penal, e dá 

outras providências. Explicação: 

Agrava a pena de reclusão em 

dobro para bando ou quadrilha 

que envolve menor. 

Onyx Lorenzoni PFL/RS 14/02/2007 
Projeto 

de Lei 
Urgência 

MESA - 

Aguardando 

Retorno  

15/02/2007 

MESA - 

Remessa ao 

Senado 

Federal por 

meio do Ofício 

nº 23/07/PS-

GSE. 

14/02/2007 

Às Comissões de Segurança 

Pública e Combate ao Crime 

Organizado e Constituição e 

Justiça e de Cidadania 

(Mérito e Art. 54, RICD) 

Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: 

Ordinária  

4 
PL 

233/2007 

Altera o Decreto-Lei nº 2.848, 

de 1940 - Código Penal, e dá 

outras providências. Explicação: 

Exclui os menores de 21 (vinte 

e um anos) anos dos benefícios 

de circunstância atenuante e 

redução do prazo prescricional. 

José Carlos 

Aleluia 
PFL/BA 27/02/2007 

Projeto 

de Lei 
Urgência 

PLEN - 

Tramitando 

em Conjunto 

- - 06/03/2007 

Apense-se à(ao) PL-

4874/2005. Proposição 

Sujeita à Apreciação do 

Plenário Regime de 

Tramitação: Ordinária  

5 
PL 

301/2007 

Define condutas que constituem 

crimes de violação do direito 

internacional humanitário, 

estabelece normas para a 

cooperação judiciária com o 

Tribunal Penal Internacional e 

dá outras providências. 

Explicação: Define os Crimes 

de Genocídio, os Crimes de 

Guerra e os Crimes contra a 

Humanidade. 

Dr. Rosinha PT/PR 06/03/2007 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

PLEN - Pronta 

para Pauta 
20/03/2013 

PLEN - Matéria 

não apreciada 

por acordo dos 

Srs. Líderes.  

20/03/2007 

Às Comissões de Direitos 

Humanos e Minorias; 

Relações Exteriores e de 

Defesa Nacional e 

Constituição e Justiça e de 

Cidadania (Mérito e Art. 54, 

RICD) Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: 

Ordinária  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=340813
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=340813
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=342509
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=342509
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=343615
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=343615
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

6 
PL 

370/2007 

Dispõe sobre o crime de 

extermínio de seres humanos, e 

dá outras providências. NOVA 

EMENTA: Dispõe sobre o crime 

de extermínio de seres 

humanos; altera o Decreto-Lei 

nº 2.848, de 7 de dezembro de 

1940 - Código Penal; e dá 

outras providências. Explicação: 

Tipifica o crime de extermínio e 

penaliza a constituição de grupo 

de extermínio, milícia privada 

ou esquadrão e a oferta ilegal 

de serviço de segurança pública 

ou patrimonial.  

Luiz Couto PT/PB 08/03/2007 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

12720/2012 

10/10/2012 

MESA - Ofício 

nº 687/12/PS-

GSE ao 

Senado 

Federal, 

encaminhando 

autógrafo 

sancionado. 

05/08/2009 

(EMENDAS DO SENADO) 

Às Comissões de Segurança 

Pública e Combate ao Crime 

Organizado e Constituição e 

Justiça e de Cidadania 

(Mérito e Art. 54, RICD) e 

Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: 

Urgência art. 155 RICD  

7 
PL 

426/2007 

Institui o Dia de Santo Antônio 

de Sant''Anna Galvão, a ser 

comemorado no dia 11 de maio. 

Explicação: Homenagem ao 

Frei Galvão. 

Otavio Leite PSDB/RJ 14/03/2007 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

ARQUIVO - 

Arquivada 
- - 11/04/2007 

Apense-se este ao PL-

696/2007. 

8 
PL 

528/2007 

Altera o art. 5º da Lei nº 11.322, 

de 13 de julho de 2006, que 

"Dispõe sobre a renegociação 

de dívidas oriundas de 

operações de crédito rural 

contratadas na área de atuação 

da Agência de Desenvolvimento 

do Nordeste - ADENE e dá 

outras providências". 

Explicação: Prorroga até 31 de 

dezembro de 2007 o prazo de 

renegociação ou repactuação 

da dívida de crédito rural na 

área da Adene.  

Humberto Souto PPS/MG 21/03/2007 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

MESA - 

Arquivada 
04/06/2008 

MESA - 

Arquivado nos 

termos do § 4º 

do artigo 164 

do RICD. DCD 

de 05/06/08 

PÁG 25400 

COL 01. 

14/05/2008 

Declarado prejudicado por 

ter perdido a oportunidade, 

nos termos do art. 164, I, do 

Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados. 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=344218
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=344218
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=344708
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=344708
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=345561
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=345561


54 
    

 

 
Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

9 
PL 

583/2007 

Dispõe sobre a proibição de 

revista íntima de funcionárias 

nos locais de trabalho. 

Alice Portugal PCdoB/BA  27/03/2007 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

MESA - 

Aguardando 

Retorno  

15/03/2011 

MESA - 

Remessa ao 

Senado 

Federal através 

do Of. nº 

16/11/PS-GSE. 

30/03/2007 

Às Comissões de Trabalho, 

de Administração e Serviço 

Público e Constituição e 

Justiça e de Cidadania 

(Mérito e Art. 54, RICD) 

Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: 

Ordinária  

10 
PL 

706/2007 

Altera o caput do art. 65 da Lei 

nº 9.605, de 12 de fevereiro de 

1998, dispõe sobre a proibição 

de comercialização de tintas 

spray para menores de 18 anos 

e dá outras providências.  

Magela PT/DF 11/04/2007 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

12408/2011 

31/05/2011 

MESA - Ofício 

nº 107/11/PS-

GSE ao 

Senado 

Federal, 

encaminhando 

autógrafo 

sancionado. 

27/01/2010 

(Emendas do Senado 

Federal) Às Comissões de 

Meio Ambiente e 

Desenvolvimento 

Sustentável e Constituição e 

Justiça e de Cidadania 

(Mérito e Art. 54, RICD) 

Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: 

Urgência art. 155 RICD  

11 
PL 

708/2007 

Estende os incentivos especiais 

de que trata o parágrafo único 

do art. 103 da Lei nº 8.171, de 

17 janeiro de 1991, ao produtor 

rural que adotar técnicas de 

integração lavoura e pecuária. 

NOVA EMENTA: Institui a 

Política Nacional de Integração 

Lavoura-Pecuária-Floresta e 

altera a Lei nº 8.171, de 17 de 

janeiro de 1991. Explicação: 

Adoção de sistemas integrados 

agroflorestais, agropastoris ou 

agrossilvopastoris.  

Rodrigo 

Rollemberg 
PSB/DF 11/04/2007 

Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

12805/2013 

29/04/2013 

MESA - 

Transformado 

na Lei 

Ordinária 

12805/2013. 

DOU 30/04/13 

PÁG 01 COL 

01. 

04/08/2010 

Às Comissões de Meio 

Ambiente e 

Desenvolvimento 

Sustentável; Agricultura, 

Pecuária, Abastecimento e 

Desenvolvimento Rural e 

Constituição e Justiça e de 

Cidadania (Art. 54 RICD) 

Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: 

Ordinária  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=346188
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=346188
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=347866
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=347866
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=347880
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=347880
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

12 
PL 

920/2007 

Altera a Lei nº 10.260, de 12 de 

julho de 2001, e dá outras 

providências. Explicação: 

Estabelece normas para 

redução de inadimplência do 

FIES; autoriza a adoção de 

modalidades especiais de 

contratos para o financiamento 

e fixa critérios para 

regularização fiscal das 

instituições de educação 

superior. Plano de 

Desenvolvimento da Educação, 

apelidado de "PAC DA 

EDUCAÇÃO". 

Poder Executivo - 30/04/2007 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 64 CF 

ARQUIVO - 

Arquivada 
- - 30/04/2007 

Apense-se à(ao) PL-

5794/2001. Revejo, por 

oportuno, o despacho 

aposto ao PL 5794/01, para 

esclarecer que a Comissão 

de Finanças e Tributação 

deverá se manifestar 

também quanto ao mérito da 

matéria. Em virtude desta 

apensação o PL 5794/01 

passará a tramitar em 

regime de urgência 

constitucional – Art. 64, §1º 

CF e estará sujeito à 

apreciação do Plenário. 

Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: 

Urgência art. 64 CF  

13 
PL 

931/2007 

"Acrescenta parágrafo ao Art. 1º 

do Decreto-Lei nº 201, de 27 de 

fevereiro de 1967, para definir 

crimes de responsabilidade de 

Secretários Municipais."  

Mauro Nazif PSB/RO 02/05/2007 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

MESA - 

Aguardando 

Retorno  

02/09/2008 

MESA - 

Remessa ao 

Senado 

Federal por 

meio do Ofício 

nº 477/08/PS-

GSE. 

21/05/2007 

À Comissão de Constituição 

e Justiça e de Cidadania 

(Mérito e Art. 54, RICD) 

Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: 

Ordinária  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=349774
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=349774
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=349949
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=349949
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

14 
PL 

1210/2007 

Dispõe sobre as pesquisas 

eleitorais, o voto de legenda em 

listas partidárias preordenadas, 

a instituição de federações 

partidárias, o funcionamento 

parlamentar, a propaganda 

eleitoral, o financiamento de 

campanha e as coligações 

partidárias, alterando a Lei nº 

4.737, de 15 de julho de 1965 

(Código Eleitoral), a Lei nº 

9.096, de 19 de setembro de 

1995 (Lei dos Partidos 

Políticos) e a Lei nº 9.504, de 

30 de setembro de 1997 (Lei 

das Eleições). Explicação: 

Permite a realização de 

"showmício" e propõe o 

financiamento público da 

campanha eleitoral. 

Regis de Oliveira PSC/SP 30/05/2007 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

PLEN - Pronta 

para Pauta 
19/12/2007 

PLEN - Matéria 

não apreciada 

em face da não 

conclusão da 

apreciação da 

MPV 395-A/07, 

item 01 da 

pauta, com 

prazo 

encerrado.  

31/05/2007 

Às Comissões de Finanças 

e Tributação (Art. 54 RICD) 

e Constituição e Justiça e de 

Cidadania (Mérito e Art. 54, 

RICD) Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: 

Urgência art. 155 RICD  

15 
PL 

1277/2007 

Acrescenta parágrafo único ao 

art. 431 do Decreto-Lei n° 

3.689, de 3 de outubro de 1941 

- Código de Processo Penal. 

Explicação: Garante tramitação 

prioritária aos processos por 

crimes comuns e de 

responsabilidade a que estejam 

respondendo autoridades 

públicas com foro de 

julgamento definido pela 

prerrogativa de função - "foro 

privilegiado". 

Antonio Carlos 

Pannunzio 
PSDB/SP  06/06/2007 

Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

CCJC - 

Tramitando 

em Conjunto 

- - 15/06/2007 

Apense-se à(ao) PL-

333/2007. Proposição 

Sujeita à Apreciação 

Conclusiva pelas Comissões 

- Art. 24 II Regime de 

Tramitação: Ordinária  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=353741
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=353741
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=354573
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=354573
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

16 
PL 

1627/2007 

Dispõe sobre os sistemas de 

atendimento socioeducativo, 

regulamenta a execução das 

medidas destinadas ao 

adolescente, em razão de ato 

infracional, altera dispositivos 

da Lei nº 8.069, de 13 de julho 

de 1990, que dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do 

Adolescente, e dá outras 

providências. Explicação: 

Institui o Sinase - Sistema 

Nacional de Atendimento 

Socioeducativo; cria um plano 

individual de cumprimento das 

medidas socio-educativas, que 

poderá ocorrer em programa de 

meio aberto ou programa de 

privação de liberdade, com 

requisitos específicos para cada 

espécie; e transfere ao 

Executivo os programas socio-

educativos, atualmente sob 

responsabilidade do Judiciário. 

Poder Executivo - 13/07/2007 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

12594/2012 

10/02/2012 

MESA - 

Recebimento 

do Ofício nº 

41/12(CN) 

comunicando 

veto parcial e 

solicitando 

indicação de 

membros para 

integrar a 

Comissão 

Mista 

incumbida de 

relatar o(s) 

veto(s). 

09/02/2012 Ret.e-se. Oficie-se.  

17 
PL 

1664/2007 

Amplia, para o estrangeiro em 

situação ilegal no território 

nacional, o prazo para requerer 

registro provisório. Explicação: 

Altera a Lei nº 7.685, de 1988 e 

revoga a Lei nº 9.675, de 1998. 

William Woo PSDB  01/08/2007 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

11961/2009 

02/07/2009 

MESA - 

Transformado 

na Lei 

Ordinária nº 

11.961/2009. 

DOU 03 07 09 

PÁG 01 COL . 

16/04/2009 

Às Comissões de Relações 

Exteriores e de Defesa 

Nacional e Constituição e 

Justiça e de Cidadania 

(Mérito e Art. 54, RICD) 

Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: 

Urgência art. 155 RICD  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=360092
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=360092
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=360906
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=360906
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

18 
PL 

1746/2007 

Cria cargos efetivos, cargos 

comissionados e funções 

gratificadas no âmbito do 

Ministério da Educação. 

Poder Executivo - 09/08/2007 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

12156/2009 

23/12/2009 

MESA - 

Transformado 

na Lei 

Ordinária 

12156/2009. 

DOU 24 12 09 

PÁG 01 COL 

01. 

22/08/2007 

Às Comissões de Educação 

e Cultura; Trabalho, de 

Administração e Serviço 

Público; Finanças e 

Tributação (Art. 54 RICD) e 

Constituição e Justiça e de 

Cidadania (Art. 54 RICD) 

Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva pelas 

Comissões - Art. 24 II 

Regime de Tramitação: 

Prioridade  

19 
PL 

1936/2007 

Altera dispositivos da Lei nº 

7.210, de 11 de junho de 1984 - 

Lei de Execução Penal -, para 

introduzir a remição da pena 

pelo estudo. Explicação: 

Estabelece que o tempo remido 

será computado como pena 

cumprida para todos os efeitos, 

e a contagem será feita à razão 

de um dia de pena por dezoito 

horas-aula assistidas, divididas, 

no mínimo, em três dias. 

Poder Executivo - 04/09/2007 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

PLEN - 

Arquivada 
- - 04/09/2007 

Apense-se ao PL 4.230/04. 

Esclareço, por oportuno, que 

em virtude desta apensação 

o PL 4.230/04 e seus 

apensados, tramitarão em 

regime de urgência 

constitucional, nos termos 

do art. 64 da Constituição 

Federal. Proposição Sujeita 

à Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: 

Urgência art. 64 CF  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=362170
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=362170
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=365741
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=365741
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

20 
PL 

1990/2007 

Dispõe sobre o reconhecimento 

formal das centrais sindicais 

para os fins que especifica, 

altera a Consolidação das Leis 

do Trabalho - CLT, aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943, e dá outras 

providências. Explicação: Indica 

o âmbito de representação e os 

índices de representatividade 

das centrais sindicais, incluindo-

as no repasse dos recursos 

provenientes da contribuição 

sindical. 

Poder Executivo - 11/09/2007 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

11648/2008 

15/05/2009 

MESA - Ofício 

n° 164/2009-

CN comunica o 

resultado da 

apuração dos 

vetos 

presidenciais 

constantes da 

cédula única 

de votação 

utilizada na 

sessão 

conjunta 

realizada no 

dia 06/05/09. 

MANTIDO O 

VETO 

PARCIAL Nº 

04/08 APOSTO 

A ESTE 

PROJETO (Ata 

publicada no 

DCN de 

07/05/09). 

12/12/2007 

DESPACHO ÀS EMENDAS 

DO SENADO FEDERAL: Às 

Comissões de Constituição 

e Justiça e de Cidadania 

(Art. 54 RICD); Finanças e 

Tributação (Mérito e Art. 54, 

RICD) e Trabalho, de 

Administração e Serviço 

Público Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: 

Urgência art. 155 RICD c/c 

Art. 64 da Constituição 

Federal  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=366816
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=366816
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

21 
PL 

2057/2007 

Dispõe sobre o processo e 

julgamento colegiado em 

primeiro grau de jurisdição de 

crimes de competência da 

Justiça Federal praticados por 

grupos criminosos organizados 

e dá outras providências. NOVA 

EMENTA: Dispõe sobre o 

processo e o julgamento 

colegiado em primeiro grau de 

jurisdição de crimes praticados 

por organizações criminosas; 

altera o Decreto-Lei nº 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940 - 

Código Penal, o Decreto-Lei nº 

3.689, de 3 de outubro de 1941 

- Código de Processo Penal, e 

as Leis nºs 9.503, de 23 de 

setembro de 1997 - Código de 

Trânsito Brasileiro, e 10.826, de 

22 de dezembro de 2003; e dá 

outras providências. Explicação: 

Altera os Decretos-Leis nºs 

2.848, de 1940 e 3.689, de 

1941; as Leis nºs 7.210, de 

1984; 9.503, de 1997 e 10.826, 

de 2003. 

Comissão de 

Legislação 

Participativa 

- 19/09/2007 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

12694/2012 

05/09/2012 

MESA - 

Recebimento 

do Ofício nº 

412/12(CN) 

comunicando 

veto parcial e 

solicitando 

indicação de 

membros para 

integrar a 

Comissão 

Mista 

incumbida de 

relatar o(s) 

veto(s).  

28/05/2012 

(SUBSTITUTIVO DO 

SENADO) Às Comissões de 

Segurança Pública e 

Combate ao Crime 

Organizado e Constituição e 

Justiça e de Cidadania 

(Mérito e Art. 54, RICD) 

Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: 

Urgência  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=368202
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=368202


61 
    

 

 
Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

22 
PL 

2086/2007 

Dispõe sobre o desconto de 

créditos da Contribuição para o 

PIS/PASEP e da COFINS, na 

aquisição no mercado interno 

ou importação de bens de 

capital destinados à produção 

dos bens relacionados nos 

Anexos I e II da Lei nº 10.485, 

de 3 de julho de 2002, e dos 

produtos classificados na 

Tabela de Incidência do 

Imposto sobre Produtos 

Industrializados - TIPI, 

aprovada pelo Decreto nº 6.006, 

de 28 de dezembro de 2006; 

autoriza a concessão de 

subvenção econômica nas 

operações de empréstimo e 

financiamento destinadas às 

empresas dos setores de 

calçados e artefatos de couro, 

têxtil, de confecção e de móveis 

de madeira; e dá outras 

providências. Explicação: 

Concede benefício fiscal à 

indústria calçadista e moveleira. 

Desonera a compra de veículos 

e embarcações novos 

destinados ao transporte 

escolar para a zona rural 

quando adquiridos por Estados, 

Municípios e o Distrito Federal. 

Altera as Leis nºs 10.637, de 

2002 e 10.685, de 2004. 

Poder Executivo - 19/09/2007 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

11529/2007 

22/10/2007 

MESA - 

Transformado 

na Lei 

Ordinária 

11529/2007. 

DOU 23 10 07 

PÁG 01 COL 

01. 

24/09/2007 

Às Comissões de 

Desenvolvimento 

Econômico, Indústria e 

Comércio; Finanças e 

Tributação (Mérito e Art. 54, 

RICD) e Constituição e 

Justiça e de Cidadania (Art. 

54 RICD) Proposição Sujeita 

à Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: 

Urgência art. 155 RICD  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=368448
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=368448
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

23 
PL 

2105/2007 

Institui o Regime de Tributação 

Unificada - RTU na importação, 

por via terrestre, de 

mercadorias procedentes do 

Paraguai. Explicação: "Projeto 

do Sacoleiro". 

Poder Executivo - 25/09/2007 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 64 CF 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

11898/2009 

08/01/2009 

MESA - 

Transformado 

na Lei 

Ordinária 

11898/2009. 

DOU 09 01 09 

PAG 01 COL 

01. Vetado 

Parcialmente. 

MSC 1/08-PE. 

Razões do 

Veto: DOU 09 

01 09 PAG 05 

COL 03. 

09/12/2008 

Às Comissões de 

Desenvolvimento 

Econômico, Indústria e 

Comércio; Finanças e 

Tributação (Mérito e Art. 54, 

RICD) Constituição e Justiça 

e de Cidadania (Art. 54 

RICD); Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: 

Urgência art. 64 CF  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=368924
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=368924
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

24 
PL 

2254/2007 

Dispõe sobre a 

Regulamentação de Diversões 

e Jogos Eletrônicos. 

Explicação: Estabelece sobre a 

exploração de diversões de 

probabilidades - jogos em 

equipamentos.  

Arnaldo Faria de 

Sá 
PTB  18/10/2007 

Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

SGM - 

Aguardando 

Autorização do 

Despacho 

- - 30/11/2010 

Despacho exarado no REQ 

7514/10: “DEFIRO, nos 

termos do art. 104 c/c o 

inciso VII do art. 114, ambos 

do RICD, a retirada do PL n. 

1.986/2003, em virtude de a 

referida proposição haver 

recebido pareceres pela 

rejeição das Comissões 

incumbidas de apreciar seu 

mérito. Em razão dessa 

decisão, revejo o despacho 

aposto ao Projeto de Lei n. 

2.944/2004, para distribuí-lo 

às Comissões de 

Desenvolvimento 

Econômico, Indústria e 

Comércio - CDEIC; Finanças 

e Tributação - CFT (mérito e 

art. 54, RICD); e 

Constituição e Justiça e de 

Cidadania - CCJC (mérito e 

art. 54, RICD). Também em 

razão dessa decisão, 

determino a apensação ao 

Projeto de Lei n. 2.944/2004 

dos Projetos de Lei n. 

2.999/2004, 3.492/2004, 

2.254/2007, 2.429/2007 e 

3.489/2008. NOVO 

DESPACHO AO PL N. 

2.944/2004, que está pronto 

para Ordem do Dia: CDEIC, 

CFT (mérito e art. 54, RICD) 

e CCJC (mérito e art. 54, 

RICD). Proposição sujeita à 

apreciação do Plenário. 

Regime de tramitação: 

Ordinário. Publique-se.”  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=372688
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=372688
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

25 
PL 

2278/2007 

Altera dispositivo da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, 

que regulamenta o art. 37, 

inciso XXI, da Constituição, 

institui normas para licitações e 

contratos da Administração 

Pública, e dá outras 

providências. Explicação: Limita 

a áreas de até 15 (quinze) 

módulos fiscais, situadas na 

Amazônia Legal, para a 

concessão de títulos de 

propriedade ou de direito real 

de uso de terras públicas da 

União, com dispensa de 

licitação. 

Asdrubal Bentes PMDB/PA  24/10/2007 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

MESA - 

Arquivada 
29/05/2008 

MESA - 

Arquivado nos 

termos do § 4º 

do artigo 164 

do RICD. DCD 

de 30/05/08 

PÁG 24233 

COL 01 

16/05/2008 

Tendo em vista a aprovação 

pela Câmara dos 

Deputados, em 14 de maio 

de 2008, da Medida 

Provisória 422/08, que dá 

nova redação ao inciso II do 

§ 2º-B do art. 17 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 

1993, que regulamenta o art. 

37, inciso XXI, da 

Constituição e institui 

normas para licitações e 

contratos da administração 

pública, declaro a 

prejudicialidade, nos termos 

do art. 164, inciso II, do 

Regimento Interno, do 

Projeto de Lei nº 2.278, de 

2007, que altera dispositivo 

da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, que 

regulamenta o art. 37, inciso 

XXI, da Constituição, institui 

normas para licitações e 

contratos da Administração 

Pública, e dá outras 

providências. Publique-se. 

DCD de 17/05/08 PÁG 

21714 COL 01.  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=373805
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=373805
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

26 
PL 

2592/2007 

Altera os arts. 170, 291, 292, 

296, 301, 302, 303, 306 e 308 

da Lei nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997, que institui o 

Código de Trânsito Brasileiro, e 

acresce dispositivo ao mesmo 

diploma legal. NOVA EMENTA: 

Altera os arts. 173, 174, 175, 

191, 202, 203, 292, 302, 303, 

306 e 308 da Lei n° 9.503, de 

23 de setembro de 1997, que 

institui o Código de Trânsito 

Brasileiro, para dispor sobre 

sanções administrativas e 

crimes de trânsito. Explicação: 

Dispõe sobre infração 

administrativa, crimes de 

trânsito e normas processuais a 

estes aplicáveis. 

Beto 

Albuquerque 
PSB/RS 11/12/2007 

Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

MESA - 

Aguardando 

Retorno  

29/04/2013 

MESA - 

Remessa ao 

Senado 

Federal por 

meio do Of. nº 

720/13SGM-P. 

20/12/2007 

Apense-se à(ao) PL-

308/2007. Proposição 

Sujeita à Apreciação do 

Plenário Regime de 

Tramitação: Ordinária  

27 
PL 

2784/2008 

Altera a Lei nº 9.797, de 6 de 

maio de 1999, que "dispõe 

sobre a obrigatoriedade de 

cirurgia plástica reparadora da 

mama pela rede de unidades 

integrantes do Sistema Único 

de Saúde - SUS nos casos de 

mutilação decorrentes de 

tratamento de câncer". 

Explicação: Possibilita a 

reconstrução no mesmo tempo 

da cirurgia. 

Rebecca Garcia PP/AM 13/02/2008 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

12802/2013 

24/04/2013 

MESA - 

Transformado 

na Lei 

Ordinária 

12802/2013. 

DOU 25/04/13 

PÁG 02 COL 

01. 

26/02/2008 

Apense-se à(ao) PL-

2740/2000. Proposição 

Sujeita à Apreciação do 

Plenário Regime de 

Tramitação: Prioridade  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=380428
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=380428
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=383213
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=383213
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

28 
PL 

2877/2008 

Dispõe sobre o atendimento da 

alimentação escolar e do 

Programa Dinheiro Direto na 

Escola aos alunos da educação 

básica, altera a Lei nº 10.880, 

de 9 de junho de 2004, e dá 

outras providências. Explicação: 

Revoga dispositivos da Medida 

Provisória nº 2.178-36, de 2001. 

Poder Executivo - 25/02/2008 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

MESA - 

Arquivada 
- - 28/02/2008 

Apense-se ao PL 

1.659/2007. Em virtude da 

referida apensação, revejo o 

despacho aposto ao PL 

1.659/07, para constituir 

Comissão Especial, 

conforme determina o art. 

34, II, do RICD, tendo em 

vista a competência das 

seguintes Comissões: 

Trabalho, de Administração 

e Serviço Público; 

Seguridade Social e Família; 

Educação e Cultura ; 

Finanças e Tributação 

(Mérito e Art. 54, RICD), e 

Constituição e Justiça e de 

Cidadania (Art. 54, RICD). 

Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva pelas 

Comissões - Art. 24 II 

Regime de Tramitação: 

Prioridade  

29 
PL 

3021/2008 

Dispõe sobre a certificação das 

entidades beneficentes de 

assistência social, regula os 

procedimentos de isenção de 

contribuições para a seguridade 

social e dá outras providências. 

Poder Executivo - 17/03/2008 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 64 CF 

MESA - 

Arquivada 
15/09/2009 

PLEN - 

Declarado 

prejudicado, 

em face da 

aprovação, em 

Plenário, do 

Substitutivo 

oferecido pelo 

Relator da 

Comissão de 

Educação e 

Cultura (vide 

PL 7.494/06). 

18/08/2008 

Deferida, em parte, a 

solicitação do REQ 3065/08. 

Apensados, então, os PLs 

7.225/2002 e 3.021/2008 ao 

PL 7.494/2006. Em razão 

dessas apensações, foi 

transferido o despacho inicial 

aposto ao PL 3.021/2008 ao 

PL 7.494/2006, sujeitando-se 

este à seguinte distribuição: 

CEC, CSSF, CFT (mérito e art. 

54) e CCJC (art. 54). 

Proposições sujeitas à 

apreciação conclusiva pelas 

comissões - Art. 24, II. Regime 

de tramitação: prioridade. 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=384519
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=384519
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=387129
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=387129
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

30 
PL 

3118/2008 

Dispõe sobre a Política 

Nacional de Turismo, define as 

atribuições do Governo Federal 

no planejamento, 

desenvolvimento e estímulo ao 

setor turístico, e dá outras 

providências. Explicação: 

Projeto de "Lei do Turismo". 

Revoga a Lei nº 6.505, de 1977, 

o Decreto-lei nº 2.294, de 1986 

e dispositivos da Lei nº 8.181, 

de 1991. 

Poder Executivo - 27/03/2008 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

11771/2008 

29/05/2009 

MESA - 

Recebimento 

do Ofício nº 

187/09 (CN) 

comunicando a 

manutenção de 

vetos 

presidenciais 

em sessão 

conjunta 

realizada no 

dia 13/05/09. 

17/07/2008 

À Comissão Especial 

destinada a apreciar e 

proferir parecer ao Projeto 

de Lei nº 3118, DE 2008, do 

Poder Executivo, que 

"dispõe sobre a Política 

Nacional de Turismo, define 

as atribuições do Governo 

Federal no planejamento, 

desenvolvimento e estímulo 

ao setor turístico, e dá 

outras providências." 

Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: 

Urgência art. 155 RICD  

31 
PL 

3430/2008 

Dispõe sobre a criação de 

cargos em comissão do Grupo-

Direção e Assessoramento 

Superiores - DAS e de Funções 

Gratificadas, destinados ao 

Ministério da Integração 

Nacional, à Superintendência 

do Desenvolvimento do 

Nordeste - SUDENE, à 

Superintendência do 

Desenvolvimento da Amazônia 

- SUDAM e ao Departamento 

Nacional de Infra-Estrutura de 

Transporte - DNIT. NOVA 

EMENTA: Dispõe sobre a 

criação de cargos em comissão 

do Grupo-Direção e 

Assessoramento Superiores - 

DAS e de Funções Gratificadas, 

destinados ao Ministério da 

Integração Nacional, à 

Superintendência do 

Desenvolvimento do Centro-

Oeste - SUDECO, à 

Poder Executivo - 16/05/2008 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

12742/2012 

07/02/2013 

MESA - 

Recebimento 

do Ofício nº 

261/13(SF) 

encaminhando 

autógrafo 

sancionado. 

DCD de 

01/03/13 PÁG 

03184 COL 01.  

25/08/2008 

Tendo em vista o 

encaminhamento da MSC 

603/08, do Sr. Presidente da 

República, revejo o 

despacho aposto ao PL 

3.430/08, para determinar 

que o mesmo tramitará 

sujeito à apreciação do 

Plenário e sob o regime de 

urgência, nos termos do art. 

64, § 1º da Constituição 

Federal. Às Comissões de 

Trabalho, de Administração 

e Serviço Público; Finanças 

e Tributação (Art. 54 RICD) 

e Constituição e Justiça e de 

Cidadania (Art. 54 RICD) 

Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: 

Urgência art. 64 CF  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=388364
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=388364
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=395200
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=395200
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste -

SUDENE, à Superintendência 

do Desenvolvimento da 

Amazônia - SUDAM e ao 

Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transporte - 

DNIT. 

32 
PL 

3514/2008 

Dispõe sobre o conceito e a 

aplicação de rastreabilidade na 

cadeia produtiva das carnes 

bovina e bubalina. 

Comissão de 

Agricultura, 

Pecuária, 

Abastecimento e 

Desenvolvimento 

Rural 

- 04/06/2008 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

12097/2009 

24/11/2009 

MESA - 

Transformado 

na Lei 

Ordinária 

12097/2009. 

DOU 25/11/09 

PÁG 02 COL 

02. 

06/06/2008 

À Comissão de Constituição 

e Justiça e de Cidadania 

(Art. 54 RICD) Proposição 

Sujeita à Apreciação do 

Plenário Regime de 

Tramitação: Prioridade  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=398521
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=398521
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

33 
PL 

3535/2008 

Institui a Política Nacional sobre 

Mudança do Clima e dá outras 

providências. Explicação: Visa 

reduzir as emissões antrópicas 

por fontes e fortalecer as 

remoções antrópicas por 

sumidouros de gases de efeito 

estufa no território nacional. 

Poder Executivo - 10/06/2008 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

MESA - 

Arquivada 
27/10/2009 

PLEN - 

Declarado 

prejudicado em 

face da 

aprovação, em 

Plenário, do 

Substitutivo 

oferecido pelo 

Relator da 

Comissão 

Especial. 

13/06/2008 

Apense-se à(ao) PL-

18/2007. Em conseqüência, 

determino que o PL 18/07 e 

seus apensos passem a 

tramitar com regime de 

Prioridade. Publique-se. 

Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: 

Prioridade  

34 
PL 

3674/2008 

Cria o Fundo Soberano do 

Brasil - FSB, dispõe sobre sua 

estrutura, fontes de recursos e 

aplicações, e dá outras 

providências. Explicação: 

Fundo para aplicação de ativos 

e fomento a investimentos de 

interesse nacional no exterior. 

Poder Executivo - 03/07/2008 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

11887/2008 

12/02/2009 

MESA - 

Recebimento 

do Ofício nº 

71/09 (SF) 

encaminhando 

autógrafo 

sancionado. 

04/07/2008 

Às Comissões de Trabalho, 

de Administração e Serviço 

Público; Finanças e 

Tributação (Mérito e Art. 54, 

RICD) e Constituição e 

Justiça e de Cidadania (Art. 

54 RICD); Proposição 

Sujeita à Apreciação do 

Plenário Regime de 

Tramitação: Urgência art. 64 

CF  

35 
PL 

3721/2008 

Dispõe sobre a prestação de 

auxílio financeiro pela União 

aos Estados, ao Distrito Federal 

e aos Municípios, no exercício 

de 2008, com o objetivo de 

fomentar as exportações do 

País. 

Poder Executivo - 09/07/2008 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 64 CF 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

11793/2008 

30/10/2008 

MESA - 

Recebimento 

do Ofício nº 

1.827/08 (SF) 

encaminhando 

autógrafo 

sancionado. 

10/07/2008 

Às Comissões de 

Desenvolvimento 

Econômico, Indústria e 

Comércio; Finanças e 

Tributação (Mérito e Art. 54, 

RICD) e Constituição e 

Justiça e de Cidadania (Art. 

54 RICD) Proposição Sujeita 

à Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: 

Urgência art. 64 CF  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=399065
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=399065
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=403395
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=403395
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=404182
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=404182


70 
    

 

 
Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

36 
PL 

3775/2008 

Institui a Rede Federal de 

Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, cria os 

Institutos Federais de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia, e dá outras 

providências. Explicação: 

Implanta os Institutos Federais 

de Educação, Ciência e 

Tecnologia, constituídos a partir 

da integração e reorganização 

dos CEFETs, ETFs e EAFs 

vinculados às Universidades 

Federais nos Estados e DF 

para formação de recursos 

humanos, difusão de 

conhecimentos científicos e 

tecnológicos com suporte à 

produção local. Altera a Lei nº 

11.740, de 2008. 

Poder Executivo - 23/07/2008 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

11892/2008 

12/02/2009 

MESA - 

Recebimento 

do Ofício nº 

72/09 (SF) 

encaminhando 

autógrafo 

sancionado. 

22/08/2008 

Tendo em vista o 

encaminhamento, pelo 

Senhor Presidente da 

República, da Mensagem nº 

604, de 2008, revejo, por 

oportuno, o despacho 

aposto ao PL. 3775/08 para 

determinar que o mesmo 

tramitará sujeito à 

apreciação do Plenário e 

sob o regime de Urgência 

Constitucional, nos termos 

do Art. 64, § 1º, da 

Constituição Federal, 

combinado com o art. 151, 

inciso I, alínea "l", do 

Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados. Às 

Comissões de Educação e 

Cultura; Trabalho, de 

Administração e Serviço 

Público e Constituição e 

Justiça e de Cidadania (Art. 

54 RICD) Proposição Sujeita 

à Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: 

Urgência art. 64 CF  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=405479
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=405479
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

37 
PL 

3776/2008 

Altera a Lei nº 11.738, de 16 de 

julho de 2008, que regulamenta 

a alínea "e" do inciso III do 

caput do art. 60 do Ato das 

Disposições Constitucionais 

Transitórias, para instituir o piso 

salarial profissional nacional 

para os profissionais do 

magistério público da educação 

básica. Explicação: Determina 

que a atualização do piso 

salarial do magistério público da 

educação básica será feita pelo 

INPC. 

Poder Executivo - 23/07/2008 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

MESA - 

Aguardando 

Deliberação 

de Recurso 

15/12/2011 

MESA - 

Encerramento 

automático do 

Prazo de 

Recurso. Foi 

apresentado 

um recurso. 

DCD do dia 

16/12/11 PÁG 

67858 COL 02. 

28/07/2010 

SUBSTITUTIVO DO 

SENADO FEDERAL Às 

Comissões de Trabalho, de 

Administração e Serviço 

Público; Educação e Cultura; 

Finanças e Tributação (Art. 

54 RICD) e Constituição e 

Justiça e de Cidadania (Art. 

54 RICD). Proposição 

Sujeita à Apreciação do 

Plenário Regime de 

Tramitação: Urgência art. 

155 RICD  

38 
PL 

3820/2008 

Altera os arts. 6º e 5º da Lei nº 

9.478, de 6 de agosto de 1997, 

que dispõe sobre a política 

energética nacional, as 

atividades relativas ao 

monopólio do petróleo, institui o 

Conselho Nacional de Política 

Energética e a Agência 

Nacional do Petróleo, e cria o 

Fundo Nacional sobre Mudança 

do Clima - FNMC. 

Poder Executivo - 07/08/2008 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

- - - 12/08/2008 

Apense-se à(ao) PL-

2635/2007. Em 

conseqüência, revejo o 

despacho aposto ao PL 

2635/07, para determinar 

que a Comissão de 

Finanças e Tributação se 

manifeste quanto a mérito e 

que o mesmo passe a 

tramitar com regime de 

Prioridade. Proposição 

Sujeita à Apreciação 

Conclusiva pelas Comissões 

- Art. 24 II Regime de 

Tramitação: Prioridade  

39 
PL 

3951/2008 

Cria o Instituto Brasileiro de 

Museus - IBRAM, cria 

quatrocentos e vinte e cinco 

cargos efetivos do Plano Especial 

de Cargos da Cultura, cria Cargos 

em Comissão do Grupo-Direção e 

Assessoramento Superiores - 

DAS e Funções Gratificadas, no 

âmbito do Poder Executivo 

Federal, e dá outras providências. 

Poder Executivo - 29/08/2008 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

11906/2009 

12/02/2009 

MESA - 

Recebimento 

do Ofício nº 

75/09 (SF) 

encaminhando 

autógrafo 

sancionado. 

03/09/2008 

Às Comissões de Educação e 

Cultura; Trabalho, de 

Administração e Serviço 

Público; Finanças e Tributação 

(Art. 54 RICD) e Constituição e 

Justiça e de Cidadania (Art. 54 

RICD) Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva pelas 

Comissões - Art. 24 II Regime 

de Tramitação: Prioridade  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=405482
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=405482
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=406300
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=406300
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=408394
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=408394
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

40 
PL 

3962/2008 

Cria a Superintendência 

Nacional de Previdência 

Complementar - PREVIC e 

dispõe sobre o seu pessoal, 

inclui a Câmara de Recursos da 

Previdência Complementar na 

estrutura básica do Ministério 

da Previdência Social, altera 

disposições referentes a 

auditores-fiscais da Receita 

Federal do Brasil, e dá outras 

providências. 

Poder Executivo - 29/08/2008 
Projeto 

de Lei 
Urgência 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

12154/2009 

23/12/2009 

MESA - 

Transformado 

na Lei 

Ordinária 

12154/2009. 

DOU 24 12 09 

PÁG 01 COL 

01. Vetado 

parcialmente. 

Razões do 

veto: MSC 

1.085/09-PE. 

DOU (Edição 

extra) 24 12 09 

PÁG 8 COL 02. 

03/09/2008 

Às Comissões de 

Seguridade Social e Família; 

Trabalho, de Administração 

e Serviço Público; Finanças 

e Tributação (Mérito e Art. 

54, RICD) e Constituição e 

Justiça e de Cidadania (Art. 

54 RICD) Proposição Sujeita 

à Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

Regime de Tramitação: 

Prioridade  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=408406
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=408406
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

41 
PL 

4148/2008 

Altera e acresce dispositivos à 

Lei nº 11.105, de 24 de março 

de 2005. Explicação: 

Estabelece que os rótulos dos 

alimentos destinados ao 

consumo humano informem ao 

consumidor a natureza 

transgênica do alimento. 

Luis Carlos 

Heinze 
PP/RS 16/10/2008 

Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

PLEN - Pronta 

para Pauta 
21/11/2012 

PLEN - 

Retirado de 

pauta, de 

ofício. DCD do 

dia 22/11/12 

PÁG 38382 

COL 02. 

12/06/2009 

Tendo em vista o 

arquivamento do PL 5845/05, 

nos termos do art. 58, § 4º do 

RICD, revejo o despacho 

aposto a este projeto, para 

determinar sua distribuição à 

Comissão de Desenvolvimento 

Econômico, Indústria e 

Comércio; Comissão de 

Defesa do Consumidor e 

Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania. 

Esclareço, por oportuno, que a 

proposição encontra-se Pronta 

para Ordem do dia, tendo 

pareceres, quando de sua 

tramitação conjunta ao PL 

5.848/05, originalmente 

principal, da Comissão de 

Desenvolvimento Econômico, 

Indústria e Comércio, pela 

aprovação do PL 5.848/05, 

com emenda (Relator: Dep. 

Fernando de Fabinho); da 

Comissão de Defesa do 

Consumidor pela rejeição do 

PL 5.848/05 (Relator: Dep. 

Barbosa Neto); e da Comissão 

de Constituição e Justiça e de 

Cidadania, pela 

constitucionalidade, 

juridicidade e técnica 

legislativa deste e pela 

inconstitucionalidade e 

injuridicidade do PL 5.848/05 e 

da emenda da Comissão de 

Desenvolvimento Econômico, 

Indústria e Comércio (Relator: 

Dep. Ricardo Barros).  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=412728
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=412728
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

42 
PL 

4322/2008 

Denominam OTTO DE LARA 

RESENDE e FERNANDO 

SABINO os viadutos que 

compõem o Complexo do Anel 

Rodoviário de Belo Horizonte, 

localizados no Km 312,8 da BR-

262. 

Virgílio 

Guimarães 
PT/MG 18/11/2008 

Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

11878/2008 

12/02/2009 

MESA - 

Recebimento 

do Ofício nº 

74/09 (SF) 

encaminhando 

autógrafo 

sancionado. 

19/11/2008 

Às Comissões de Viação e 

Transportes; Educação e 

Cultura e Constituição e 

Justiça e de Cidadania (Art. 

54 RICD) Proposição Sujeita 

à Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

Regime de Tramitação: 

Ordinária  

43 
PL 

4383/2008 

Institui a Semana de 

Mobilização Nacional para 

Doação de Medula Óssea.  

Beto 

Albuquerque 
PSB/RS 25/11/2008 

Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

11930/2009 

06/05/2009 

MPV00101 - 

Recebimento 

do Ofício nº 

526/09 (SF) 

encaminhando 

autógrafo 

sancionado. 

11/12/2008 

Às Comissões de 

Seguridade Social e Família; 

Educação e Cultura e 

Constituição e Justiça e de 

Cidadania (Art. 54 RICD) 

Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva pelas 

Comissões - Art. 24 II 

Regime de Tramitação: 

Ordinária  

44 
PL 

4667/2009 

Institui o Ato Olímpico, no 

âmbito da administração pública 

federal, com a finalidade de 

assegurar garantias à 

candidatura da cidade do Rio 

de Janeiro a sede dos Jogos 

Olímpicos e Paraolímpicos de 

2016 e estabelecer regras 

especiais para a sua realização, 

condicionada a aplicação desta 

Lei à confirmação da escolha 

da referida cidade pelo Comitê 

Olímpico Internacional. 

Explicação: Denomina Jogos 

Rio - 2016. 

Poder Executivo - 11/02/2009 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

12035/2009 

30/09/2009 

MESA - 

Transformado 

na Lei 

Ordinária 

12035/2009. 

DOU 01 10 09 

PÁG 01 COL 

01. (Sessão 

Extra). Ret: 

DOU 13 10 09 

PÁG 35 COL 

02. 

17/02/2009 

Constitua-se Comissão 

Especial, conforme determina 

o art. 34, II do RICD, tendo em 

vista a competência das 

seguintes Comissões: 

Desenvolvimento Econômico, 

Indústria e Comércio; Ciência 

e Tecnologia, Comunicação e 

Informática; Trabalho, de 

Administração e Serviço 

Público; Relações Exteriores e 

de Defesa Nacional; Turismo e 

Desporto; Finanças e 

Tributação (Art. 54 RICD) e 

Constituição e Justiça e de 

Cidadania (Art. 54 RICD) 

Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva pelas 

Comissões - Art. 24 II Regime 

de Tramitação: Prioridade  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=416330
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=416330
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=417480
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=417480
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=423703
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=423703
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

45 
PL 

4866/2009 

Inclui o Rio Santa Maria da 

Vitória na Lei nº 5.917, de 10 de 

setembro de 1973, que cria o 

Plano Nacional de Viação. 

Rose de Freitas PMDB/ES 17/03/2009 
Projeto 

de Lei 
Urgência 

MESA - 

Aguardando 

Retorno  

11/01/2010 

MESA - 

Remessa ao 

Senado 

Federal por 

meio do Ofício 

nº 

1.457/09/PS-

GSE. 

25/03/2009 

Às Comissões de Viação e 

Transportes e Constituição e 

Justiça e de Cidadania (Art. 

54 RICD) - Art. 24, II 

Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva pelas 

Comissões - Art. 24 II 

Regime de Tramitação: 

Ordinária  

46 
PL 

5245/2009 

Dispõe sobre a concessão de 

Bônus Especial de 

Desempenho Institucional - 

BESP/DNIT aos servidores do 

Departamento Nacional de 

Infra-Estrutura de Transportes - 

DNIT, e dá outras providências. 

Explicação: Altera a Lei nº 

10.997, de 2004, reabrindo 

prazo para opção pela Carreira 

do Seguro Social. Altera a Lei 

nº 11.907, de 2009, para 

estender o Adicional por 

Plantão Hospitalar - APH, aos 

servidores dos seguintes 

hospitais vinculados ao 

Ministério da Saúde: Hospital 

Geral de Jacarepaguá (HGJ), 

Hospital do Andaraí (HGA), 

Hospital de Ipanema (HGI), 

Hospital da Lagoa (HGL) e do 

Instituto Nacional de Câncer 

(INCA).  

Poder Executivo - 19/05/2009 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

12155/2009 

23/12/2009 

MESA - 

Transformado 

na Lei 

Ordinária 

12155/2009. 

DOU (Edição 

Extra) 24 12 09 

PÁG 07 COL 

01. Vetado 

parcialmente. 

Razões do 

veto: MSC 

1.086/09-PE. 

DOU (Edição 

extra) 24 12 09 

PÁG 08 COL 

03. 

20/05/2009 

Às Comissões de Educação 

e Cultura; Trabalho, de 

Administração e Serviço 

Público; Finanças e 

Tributação (Art. 54 RICD) e 

Constituição e Justiça e de 

Cidadania (Art. 54 RICD) 

Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: 

Urgência art. 64 CF  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=426827
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=426827
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=434938
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=434938
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

47 
PL 

5279/2009 

Estabelece normas para as 

eleições, em 3 de outubro de 

2010, de parlamentares do 

Mercosul. 

Carlos Zarattini PT/SP 26/05/2009 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

PLEN - Pronta 

para Pauta 
20/03/2012 

PLEN - Adiada 

a votação por 

duas sessões a 

requerimento 

de deputado. 

DCD do dia 

21/03/12 PÁG 

7555 COL 02. 

12/06/2009 

Às Comissões de Relações 

Exteriores e de Defesa 

Nacional; Finanças e 

Tributação (Art. 54 RICD) e 

Constituição e Justiça e de 

Cidadania (Mérito e Art. 54, 

RICD) Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: 

Prioridade  

48 
PL 

5334/2009 

Autoriza o Poder Executivo a 

contratar a PETROBRAS S.A. 

para realizar todas as 

atividades necessárias ao pleno 

dimensionamento das jazidas 

de petróleo nas áreas não 

concedidas do Pré-Sal. 

Explicação: Revoga o § 1º do 

art. 61 da Lei nº 9.478, de 1997. 

Brizola Neto PDT/RJ 02/06/2009 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

MESA - 

Arquivada 
- - 16/06/2009 

Apense-se à(ao) PL-

2502/2007. Proposição 

Sujeita à Apreciação 

Conclusiva pelas Comissões 

- Art. 24 II Regime de 

Tramitação: Prioridade  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=435878
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=435878
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=436985
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=436985
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

49 
PL 

5444/2009 

Altera o art. 33 da Lei nº 11.343, 

de 23 de agosto de 2006, que 

Institui o Sistema Nacional de 

Políticas Públicas sobre Drogas 

- Sisnad; prescreve medidas 

para prevenção do uso 

indevido, atenção e reinserção 

social de usuários e 

dependentes de drogas; 

estabelece normas para 

repressão à produção não 

autorizada e ao tráfico ilícito de 

drogas; define crimes e dá 

outras providências, para 

aumentar a pena para o crime 

de tráfico de entorpecente no 

caso especificado. NOVA 

EMENTA: Altera o art. 33 da Lei 

nº 11.343, de 23 de agosto de 

2006, que institui o Sistema 

Nacional de Políticas Públicas 

sobre Drogas - SISNAD. 

Explicação: Aumenta a pena de 

reclusão de dois terços até o 

dobro para o tráfico de 

entorpecente cocaína para 

fumar - "crack". 

Paulo Pimenta PT/RS 17/06/2009 
Projeto 

de Lei 
Urgência 

MESA - 

Aguardando 

Retorno  

22/08/2012 

MESA - 

Remessa ao 

Senado 

Federal através 

do Of. nº 

1.473/12/SGM-

P. 

03/07/2009 

Às Comissões de Segurança 

Pública e Combate ao Crime 

Organizado e Constituição e 

Justiça e de Cidadania 

(Mérito e Art. 54, RICD) 

Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: 

Ordinária  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=439148
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=439148
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

50 
PL 

5498/2009 

Altera a Lei nº 9.096, de 19 de 

setembro de 1995 (Lei dos 

Partidos Políticos) e a Lei nº 

9.504, de 30 de setembro de 

1997, que "estabelece normas 

para as eleições". Explicação: 

Projeto de Reforma Eleitoral 

(Minirreforma Eleitoral), que 

autoriza o uso da internet nas 

campanhas eleitorais e o 

recebimento de doação de 

recursos por este meio (web); 

define critérios para 

propaganda eleitoral antecipada 

e o horário eleitoral gratuito, 

proibindo o uso de trucagem ou 

montagem; institui o voto 

impresso para conferência com 

os da urna eletrônica. 

Henrique 

Eduardo Alves 
PMDB/RN 30/06/2009 

Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

12034/2009 

09/10/2009 

MESA - 

Recebimento 

do Ofício nº 

596/09 (CN) 

comunicando 

veto parcial e 

solicitando 

indicação de 

membros para 

integrar a 

Comissão 

Mista 

incumbida de 

relatar o(s) 

veto(s). 

30/06/2009 

À Comissão de Constituição 

e Justiça e de Cidadania 

(Mérito e Art. 54, RICD) 

Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: 

Prioridade  

51 
PL 

5598/2009 

Dispõe sobre as Garantias e 

Direitos Fundamentais ao Livre 

Exercício da Crença e dos 

Cultos Religiosos, 

estabelecidos nos incisos VI, VII 

e VIII do art. 5º, e no § 1º do art. 

210 da Constituição da 

República Federativa do Brasil. 

Explicação: Regulamenta a 

Constituição Federal de 1988. 

Projeto apelidado de "Lei geral 

das Religiões". 

George Hilton PP/MG 08/07/2009 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

MESA - 

Aguardando 

Retorno  

02/09/2009 

MESA - 

Remessa ao 

Senado 

Federal por 

meio do Ofício 

nº 949/09/PS-

GSE 

26/08/2009 

NOVO DESPACHO: 

Constitua-se Comissão 

Especial, conforme 

determina o art. 34, inciso II, 

do RICD, tendo em vista a 

competência das seguintes 

Comissões: CTASP, CEC, 

CFT (mérito e art. 54) e 

CCJC (mérito e art. 54). 

Proposição sujeita à 

apreciação do Plenário. 

Regime de tramitação: 

Prioridade. Oficie-se. 

Publique-se.  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=440269
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=440269
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=441559
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=441559
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

52 
PL 

5607/2009 

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997, que ''institui 

o Código de Trânsito 

Brasileiro'', estabelecendo que 

também a concentração de 

álcool por litro de ar alveolar 

pulmonar sujeita o condutor às 

penalidades do art.165 e outras 

providências. NOVA EMENTA: 

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997, que institui o 

Código de Trânsito Brasileiro.  

Hugo Leal PSC/RJ 08/07/2009 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

12760/2012 

07/02/2013 

MESA - 

Recebimento 

do Ofício nº 

256/13(SF) 

encaminhando 

autógrafo 

sancionado. 

DCD de 

01/03/13 PÁG 

03182 COL 02.  

01/12/2011 

Às Comissões de Viação e 

Transportes e Constituição e 

Justiça e de Cidadania 

(Mérito e Art. 54, RICD). 

Apense-se a este PL-

5607/2009 e seus 

apensados. Proposição 

Sujeita à Apreciação do 

Plenário Regime de 

Tramitação: Prioridade  

53 
PL 

5664/2009 

Dispõe sobre os militares da 

Polícia Militar do Distrito 

Federal e do Corpo de 

Bombeiros Militar do Distrito 

Federal, e dá outras 

providências. Explicação: 

Estabelece critérios e as 

condições para acesso às 

promoções dos policiais 

militares da ativa da Polícia 

Militar e dos Bombeiros 

Militares do DF. Cria a 

Gratificação por Risco de Vida 

no valor inicial de R$ 250,00 

(duzentos e cinqüenta reais), 

atingindo o valor de R$ 

1.000,00 ( hum mil reais), a ser 

implementada em seis parcelas 

anuais a partir de abril de 2009 

até agosto de 2014. Altera as 

Leis nºs 6.450, de 1977; 7.289, 

de 1984; 7.479, de 1986; 8.255, 

de 1991 e 10.486, de 2002. 

Poder Executivo - 31/07/2009 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

12086/2009 

19/11/2009 

MESA - 

Recebimento 

do Ofício nº 

705/09 (CN) 

comunicando 

veto parcial e 

solicitando 

indicação de 

membros para 

integrar a 

Comissão 

Mista 

incumbida de 

relatar o(s) 

veto(s). 

04/08/2009 

Às Comissões de Trabalho, 

de Administração e Serviço 

Público; Segurança Pública 

e Combate ao Crime 

Organizado; Finanças e 

Tributação (Art. 54 RICD) e 

Constituição e Justiça e de 

Cidadania (Art. 54 RICD) - 

Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva pelas 

Comissões - Art. 24 II 

Regime de Tramitação: 

Prioridade  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=441591
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=441591
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=443164
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=443164
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

54 
PL 

5883/2009 

Autoriza a Mesa da Câmara dos 

Deputados a alterar a tabela de 

fatores da Gratificação de 

Atividade Legislativa devida aos 

seus servidores. NOVA 

EMENTA: Reestrutura a 

remuneração dos cargos de 

natureza especial, altera a 

tabela de fatores da 

Gratificação de Atividade 

Legislativa devida aos 

servidores efetivos da Câmara 

dos Deputados; revoga o art. 4º 

da Resolução nº 28, de 1998, e 

o art. 1º da Resolução nº 39, de 

2006, ambas da Câmara dos 

Deputados; e dá outras 

providências.  

Mesa Diretora da 

Câmara dos 

Deputados 

- 26/08/2009 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

12256/2010 

23/06/2010 

MESA - 

Recebimento 

do Ofício nº 

181/10 (CN) 

comunicando 

veto parcial e 

solicitando 

indicação de 

membros para 

integrar a 

Comissão 

Mista 

incumbida de 

relatar o(s) 

veto(s). DCD 

de 30/06/10 

PÁG 30710 

COL 01. 

03/09/2009 

Às Comissões de Trabalho, 

de Administração e Serviço 

Público; Finanças e 

Tributação (Art. 54 RICD) e 

Constituição e Justiça e de 

Cidadania (Art. 54 RICD) 

Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: 

Prioridade  

55 
PL 

5917/2009 

Dispõe sobre os valores das 

parcelas remuneratórias dos 

integrantes das Carreiras e do 

Plano Especial de Cargos do 

DNIT, de que trata a Lei nº 

11.171, de 2 de setembro de 

2005, da Carreira de Analista 

de Infraestrutura e do cargo 

isolado de Especialista em 

Infraestrutura Sênior, de que 

trata a Lei nº 11.539, de 8 de 

novembro de 2007, e dá outras 

providências. Explicação: Altera 

as Leis nºs 11.171, de 2005 e 

11.539, de 2007. 

Poder Executivo - 31/08/2009 
Projeto 

de Lei 
Urgência 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

12186/2009 

29/12/2009 

MESA - 

Transformado 

na Lei 

Ordinária 

12186/2009. 

DOU 29 12 09 

PÁG 105 COL 

01. Ed.Ex . 

03/09/2009 

Às Comissões de Trabalho, 

de Administração e Serviço 

Público; Finanças e 

Tributação (Art. 54 RICD) e 

Constituição e Justiça e de 

Cidadania (Art. 54 RICD). 

Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva pelas 

Comissões - Art. 24 II 

Regime de Tramitação: 

Prioridade  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=447224
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=447224
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=447706
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=447706
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

56 
PL 

5919/2009 

Dispõe sobre o acesso às 

graduações superiores de 

militares oriundos do Quadro de 

Taifeiros da Aeronáutica. 

Poder Executivo - 31/08/2009 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

12158/2009 

28/12/2009 

MESA - 

Transformado 

na Lei 

Ordinária 

12158/2009. 

DOU 29 12 09 

PÁG 01 COL 

02 . 

03/09/2009 

Às Comissões de Relações 

Exteriores e de Defesa 

Nacional; Finanças e 

Tributação (Art. 54 RICD) e 

Constituição e Justiça e de 

Cidadania (Art. 54 RICD) - 

Art. 24, II Proposição Sujeita 

à Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

Regime de Tramitação: 

Prioridade  

57 
PL 

5939/2009 

Autoriza o Poder Executivo a 

criar a empresa pública 

denominada Empresa Brasileira 

de Administração de Petróleo e 

Gás Natural S.A. _ PETRO-

SAL, e dá outras providências. 

Explicação: Projeto do pré-sal 

que cria a Empresa Brasileira 

de Petróleo e Gás Natural S.A. - 

PETRO-SAL. 

Poder Executivo - 01/09/2009 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

12304/2010 

18/08/2010 

MESA - 

Recebimento 

do Ofício nº 

1.755/10 (SF) 

encaminhando 

autógrafo 

sancionado. 

DCD de 

21/10/10 PÁG 

40590 COL 01. 

01/09/2009 

Constitua-se Comissão 

Especial, conforme 

determina o art. 34, II, do 

RICD, tendo em vista a 

competência das seguintes 

Comissões: Constituição e 

Justiça e de Cidadania (Art. 

54 RICD); Desenvolvimento 

Econômico, Indústria e 

Comércio; Finanças e 

Tributação (Mérito e Art. 54, 

RICD); Minas e Energia e 

Trabalho, de Administração 

e Serviço Público 

Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: 

Urgência art. 64 CF  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=447710
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=447710
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=447935
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=447935
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

58 
PL 

5940/2009 

Cria o Fundo Social - FS, e dá 

outras providências. Explicação: 

Projeto do pré-sal que cria o 

Fundo Social - FS com a 

finalidade de constituir fonte 

regular de recursos para a 

realização de projetos e 

programas nas áreas de 

combate à pobreza e de 

desenvolvimento da educação, 

da cultura, da ciência e 

tecnologia e da sustentabilidade 

ambiental. 

Poder Executivo - 01/09/2009 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 64 CF 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

12351/2010 

04/02/2011 

MESA - 

Recebimento 

do Ofício nº 

02/11(CN) 

comunicando 

veto parcial e 

solicitando 

indicação de 

membros para 

integrar a 

Comissão 

Mista 

incumbida de 

relatar o(s) 

veto(s). 

18/06/2010 

(SUBSTITUTIVO DO 

SENADO FEDERAL) À 

Comissão Especial 

destinada a proferir parecer 

ao Projeto de Lei nº 5417, 

de 2009, do Sr. Pedro 

Eugênio, que "cria o Fundo 

Soberano Social do Brasil - 

FSSB e dispõe sobre sua 

estrutura, fontes de recursos 

e dá outras providências". 

Esclareço que, em razão da 

apresentação da MSC nº 

81/2010, no Senado 

Federal, o Projeto voltou a 

tramitar em regime de 

Urgência Constitucional (art. 

64, §2º, CF). Proposição 

Sujeita à Apreciação do 

Plenário Regime de 

Tramitação: Urgência art. 64 

CF  

59 
PL 

5941/2009 

Autoriza a União a ceder 

onerosamente à Petróleo 

Brasileiro S.A. - PETROBRAS o 

exercício das atividades de 

pesquisa e lavra de petróleo, de 

gás natural e de outros 

hidrocarbonetos fluidos de que 

trata o inciso I do art. 177 da 

Constituição, e dá outras 

providências. Explicação: 

Projeto do pré-sal. 

Poder Executivo - 01/09/2009 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

12276/2010 

30/06/2010 

MESA - 

Transformado 

na Lei 

Ordinária 

12276/2010. 

DOU 30/06/10 

PÁG 01 COL 

01. Vetado 

parcialmente. 

Razões do 

veto: MSC 

366/10-PE. 

DOU 30/06/10 

PÁG 01 COL 

03. 

01/09/2009 

Constitua-se Comissão 

Especial, conforme determina 

o art. 34, II, do RICD, tendo 

em vista a competência das 

seguintes Comissões: 

Constituição e Justiça e de 

Cidadania (Art. 54 RICD); 

Desenvolvimento Econômico, 

Indústria e Comércio; Finanças 

e Tributação (Mérito e Art. 54, 

RICD); Minas e Energia e 

Trabalho, de Administração e 

Serviço Público Proposição 

Sujeita à Apreciação do 

Plenário Regime de 

Tramitação: Urgência art. 64 

CF  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=447936
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=447936
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=447937
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=447937
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

60 
PL 

6062/2009 

Altera o art. 277 da Lei nº 9.503, 

de 23 de setembro de 1997, 

Código de Trânsito Brasileiro, 

para dispor sobre a recusa de 

condutor de veículo automotor 

em se submeter a testes, 

exames e perícia em caso de 

acidente de trânsito. 

Explicação: Estabelece que a 

recusa em realizar testes, 

exames e perícia para 

determinação de índice de 

concentração de álcool, 

presume a existência dessa 

concentração ou influência de 

qualquer outra substância 

psicoativa. 

José Aníbal PSDB/SP  16/09/2009 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

ARQUIVO - 

Tramitando 

em Conjunto 

- - 29/09/2009 

Apense-se à(ao) PL-

6046/2009. Proposição 

Sujeita à Apreciação 

Conclusiva pelas Comissões 

- Art. 24 II Regime de 

Tramitação: Ordinária  

61 
PL 

6133/2009 

Denomina Ponte de Integração 

Deputado Tristão da Cunha a 

ponte sobre o rio Grande, que 

liga, na BR-146, as cidades de 

Passos e São João Batista do 

Glória, em Minas Gerais. 

Rafael Guerra PSDB/MG 30/09/2009 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

12211/2010 

19/01/2010 

MESA - 

Transformado 

na Lei 

Ordinária 

12211/2010. 

DOU 20 01 10 

PÁG 02 COL 

01 . 

07/10/2009 

Às Comissões de Viação e 

Transportes; Educação e 

Cultura e Constituição e 

Justiça e de Cidadania (Art. 

54 RICD) Proposição Sujeita 

à Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

Regime de Tramitação: 

Ordinária  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=450509
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=450509
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=453359
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=453359
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

62 
PL 

6316/2009 

Dispõe sobre a instalação de 

Free Shopping nas faixas de 

fronteira. NOVA EMENTA: 

Altera o Decreto-Lei nº 1.455, 

de 7 de abril de 1976, que 

dispõe sobre bagagem de 

passageiro procedente do 

exterior, disciplina o regime de 

entreposto aduaneiro, 

estabelece normas sobre 

mercadorias estrangeiras 

apreendidas e dá outras 

providências, para autorizar a 

instalação de lojas francas em 

Municípios da faixa de fronteira 

cujas sedes se caracterizam 

como cidades gêmeas de 

cidades es-trangeiras e para 

aplicar penali-dade aos 

responsáveis dos órgãos da 

administração direta ou indireta 

que dolosamente realizarem 

importação ao desamparo de 

guia de importação. 

Marco Maia PT/RS 28/10/2009 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

12723/2012 

17/10/2012 

MESA - 

Recebimento 

do Ofício nº 

454/12(CN) 

comunicando 

veto parcial e 

solicitando 

indicação de 

membros para 

integrar a 

Comissão 

Mista 

incumbida de 

relatar o(s) 

veto(s).  

18/09/2012 

(EMENDAS DO SENADO) 

Às Comissões de Relações 

Exteriores e de Defesa 

Nacional; Desenvolvimento 

Econômico, Indústria e 

Comércio; Finanças e 

Tributação (Mérito e Art. 54, 

RICD) e Constituição e 

Justiça e de Cidadania 

(Mérito e Art. 54, RICD).Em 

consequência do exame por 

mais de três comissões de 

mérito, determino a criação 

de Comissão Especial para 

apreciar a matéria, nos 

termos do art. 34, II, do 

RICD. Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: 

Ordinária  

63 
PL 

6417/2009 

Promove post mortem o 

diplomata Marcus Vinícius da 

Cruz de Mello de Moraes. 

Explicação: Concede promoção 

"post mortem" ao diplomata 

conhecido como "Vinícius de 

Moraes".  

Poder Executivo - 12/11/2009 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

12265/2010 

01/07/2010 

MESA - 

Recebimento 

do Ofício nº 

1.263/10 (SF) 

encaminhando 

autógrafo 

sancionado. 

DCD de 

20/07/10 PÁG 

34169 COL 01 

17/11/2009 

Às Comissões de Educação 

e Cultura; Finanças e 

Tributação (Art. 54 RICD) e 

Constituição e Justiça e de 

Cidadania (Art. 54 RICD) 

Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva pelas 

Comissões - Art. 24 II 

Regime de Tramitação: 

Prioridade  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=457359
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=457359
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=459689
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=459689
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

64 
PL 

6653/2009 

Cria mecanismos para garantir 

a igualdade entre mulheres e 

homens, para coibir práticas 

discriminatórias nas relações de 

trabalho urbano e rural, bem 

como no âmbito dos entes de 

direito público externo, das 

empresas públicas, sociedades 

de economia mista e suas 

subsidiárias, amparando-se na 

Constituição da República 

Federativa do Brasil - inciso III, 

de seu art. 1º; inciso I, do seu 

art. 5º; caput do seu art. 7º e 

seus incisos XX e XXX; inciso 

II, do § 1º, do inciso II, do § 1º, 

do art. 173 -, bem como em 

normas internacionais 

ratificadas pelo Brasil e dá 

outras providências.  

Alice Portugal PCdoB/BA  16/12/2009 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

PLEN - 

Tramitando 

em Conjunto 

21/01/2010 

MESA - 

Apense-se 

à(ao) o PL-

4857/2009. 

Proposição 

Sujeita à 

Apreciação do 

Plenário 

Regime de 

Tramitação: 

Ordinária  

- - 

65 
PL 

6720/2010 

Concede auxílio especial e 

bolsa especial aos dependentes 

dos militares das Forças 

Armadas falecidos no terremoto 

de janeiro de 2010 na 

República do Haiti. Explicação: 

Concede auxílio especial no 

valor de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) e bolsa 

especial de educação no valor 

de R$ 510,00 (quinhentos e dez 

reais). 

Poder Executivo - 28/01/2010 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

12257/2010 

23/06/2010 

MESA - 

Recebimento 

do Ofício nº 

1.165/10 (SF) 

encaminhando 

autógrafo 

sancionado. 

02/02/2010 

Às Comissões de Relações 

Exteriores e de Defesa 

Nacional; Finanças e 

Tributação (Art. 54 RICD) e 

Constituição e Justiça e de 

Cidadania (Art. 54 RICD) 

Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva pelas 

Comissões - Art. 24 II 

Regime de Tramitação: 

Prioridade  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=464901
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=464901
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=465470
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=465470
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

66 
PL 

7376/2010 

Cria a Comissão Nacional da 

Verdade, no âmbito da Casa 

Civil da Presidência da 

República. 

Poder Executivo - 20/05/2010 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

12528/2011 

18/11/2011 

MESA - 

Transformado 

na Lei 

Ordinária 

12528/2011. 

DOU 18/11/11 

PÁG 05 COL 

01. EDIÇÃO 

EXTRA. 

24/05/2010 

Às Comissões de Trabalho, 

de Administração e Serviço 

Público; Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional; 

Direitos Humanos e 

Minorias; Finanças e 

Tributação (Art. 54 RICD) e 

Constituição e Justiça e de 

Cidadania (Mérito e Art. 54, 

RICD). Em consequência, 

determino a criação de 

Comissão Especial, para 

apreciar a matéria, nos 

termos do art. 34, II, do 

RICD. Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: 

Prioridade  

67 
PL 

7521/2010 

Dispõe sobre a criação do 

Quadro de Oficiais de Apoio - 

QOAp no Corpo de Oficiais da 

Ativa do Comando da 

Aeronáutica e dá outras 

providências. 

Poder Executivo - 23/06/2010 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

Transformada 

no(a) Lei 

Ordinária 

12797/2013 

11/04/2013 

MESA - Ofício 

nº 98/13/PS-

GSE ao 

Senado 

Federal, 

encaminhando 

autógrafo 

sancionado.  

19/12/2012 

Às Comissões de Trabalho, 

de Administração e Serviço 

Público; Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional e 

Constituição e Justiça e de 

Cidadania (Art. 54 RICD) 

Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: 

Prioridade 

68 
PL 

7522/2010 

Altera o art. 3º da Lei nº 9.504, 

de 30 de setembro de 1997, 

que "Estabelece normas para 

as eleições". Explicação: 

Estabelece a ordem de exibição 

dos painéis da urna eletrônica. 

Milton Monti PR/SP 23/06/2010 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

MESA - 

Aguardando 

Retorno  

23/06/2010 

MESA - 

Remessa ao 

Senado 

Federal por 

meio do Ofício 

nº 

984/10/SGM-P. 

23/06/2010 

À Comissão de Constituição 

e Justiça e de Cidadania 

(Mérito e Art. 54, RICD) 

Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: 

Prioridade  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=478193
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=478193
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=481759
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=481759
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=481775
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=481775
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

69 
PL 

7663/2010 

Acrescenta e altera dispositivos 

à Lei nº 11.343, de 23 de 

agosto de 2006, para tratar do 

Sistema Nacional de Políticas 

sobre Drogas, dispor sobre a 

obrigatoriedade da classificação 

das drogas, introduzir 

circunstâncias qualificadoras 

dos crimes previstos nos arts. 

33 a 37, definir as condições de 

atenção aos usuários ou 

dependentes de drogas e dá 

outras providências. Explicação: 

Altera a Lei nº 7.560, de 1986. 

Osmar Terra PMDB/RS 14/07/2010 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

PLEN - Pronta 

para Pauta 
20/03/2013 

CSPCCO - 

Aprovado 

requerimento do 

Sr. Otavio Leite 

que requer a 

realização de 

audiência 

pública para 

debater o PL 

7.663/10, que 

"Acrescenta e 

altera 

dispositivos à 

Lei nº 11.343, 

de 23 de agosto 

de 2006, para 

tratar do 

Sistema 

Nacional de 

Políticas sobre 

Drogas, dispor 

sobre a 

obrigatoriedade 

da classificação 

das drogas, 

introduzir 

circunstâncias 

qualificadoras 

dos crimes 

previstos nos 

arts. 33 a 37, 

definir as 

condições de 

atenção aos 

usuários ou 

dependentes de 

drogas e dá 

outras 

providências" e 

sobre o tema 

"Internação 

compulsória dos 

viciados. 

16/11/2011 

ATUALIZAÇÃO DO 

DESPACHO DO PL n. 

7.663/2010: Às CTASP, 

CSSF, CSPCCO, CFT (art. 

54, RICD) e CCJC (mérito e 

art.. 54. RICD) - Em 

consequência, decido pela 

criação de Comissão 

Especial, nos termos do art. 

34, II do RICD.  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=483808
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=483808
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Proposição Ementa Autor Partido Apresentação Tipo Regime 

Situação na 

CD 

Data 

Última 

Ação 

Última Ação 

Data 

Último 

Despacho 

Último Despacho 

70 
PL 

7733/2010 

Torna inafiançável a prática de 

homicídio culposo na direção de 

veículo automotor, nos casos 

que especifica. Explicação: 

Quando o motorista estiver sob 

a influência de álcool, 

substância tóxia ou 

entorpecente. Altera a Lei nº 

9.503, de 1997. 

José Chaves PTB/PE 04/08/2010 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

ARQUIVO - 

Tramitando 

em Conjunto 

- - 17/08/2010 

Apense-se à(ao) PL-

4562/2008. Proposição 

Sujeita à Apreciação do 

Plenário Regime de 

Tramitação: Prioridade  

71 
PL 

8052/2011 

Dá nova redação aos arts. 530-

C, 530-D, 530-F e 530-G do 

Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 

outubro de 1941 - Código de 

Processo Penal. Explicação: 

Estabelece normas para o 

processo e julgamento dos 

crimes contra propriedade 

imaterial (violação do direito 

autoral). 

Poder Executivo - 05/01/2011 
Projeto 

de Lei 

Urgência 

art. 155 

RICD 

MESA - 

Arquivada 
- - 06/01/2011 

Apense-se à(ao) PL-

2729/2003. Proposição 

Sujeita à Apreciação do 

Plenário Regime de 

Tramitação: Prioridade  

 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=484451
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=484451
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=490402
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=490402

