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Resumo  

 

Este trabalho consiste em um estudo de caso sobre o Projeto de Lei n. 1.151/1995, de autoria da 

deputada Marta Suplicy, que trata da união civil entre pessoas do mesmo sexo. Por intermédio do 

método de process tracing, analisou-se a tramitação da proposta na Câmara dos Deputados com o 

objetivo de compreender porque não houve deliberação formal sobre a matéria, e se isso constitui 

uma não decisão, uma omissão do Poder Legislativo, uma rejeição política, ou uma efetiva 

decisão no sentido de não decidir. Para isso, fez-se revisão bibliográfica acerca dos processos de 

tomada de decisão política no Parlamento, um breve resumo do projeto e um apanhado histórico 

de sua tramitação na Câmara dos Deputados. Este estudo permitiu a formulação de hipóteses 

explicativas das causas da não deliberação formal a partir das teorias do neoinstitucionalismo, 

obstrucionismo e atores com poder de veto para, ao final, sustentar-se que não houve deliberação 

sobre o referido projeto em razão de uma decisão política de não decidir o assunto naquele 

momento. 

 

Palavras-Chave: Estudo de caso. Process Tracing. Decisão política. Veto player. União civil 

entre pessoas do mesmo sexo. PL n. 1.151/1995. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A temática da união civil entre pessoas do mesmo sexo surgiu pela primeira vez na 

Câmara dos Deputados com o Projeto de Lei n. 1.151/1995, da deputada Marta Suplicy. Este 

projeto visou regulamentar esta união, propiciando direitos previdenciários e sucessórios, entre 

outros, aos casais homoafetivos. 

Apesar de tramitar há mais de quinze anos, e ter figurado na pauta da Ordem do Dia do 

Plenário em diversas oportunidades, o referido projeto não chegou a ter sequer a discussão 

iniciada no Plenário da Câmara dos Deputados. Assim, a pesquisa partiu de dois pressupostos: a 

Câmara decidiu rejeitar a matéria, por vias indiretas, sem enfrentar o ônus de externar os votos 

contrários à referida união civil (rejeição política) ou simplesmente decidiu não decidir sobre a 

matéria naquele momento. 

A metodologia utilizada no presente trabalho foi o estudo de caso do PL n. 1.151/1995, 

aliada à ferramenta de process tracing, por meio das quais foi analisada a tramitação legislativa 

do projeto com o objetivo de investigar quais as causas da não deliberação formal da matéria. 

Para tal, foram utilizados a ficha de tramitação do projeto, os documentos produzidos pela 

Comissão Especial e os discursos proferidos em Plenário pelos parlamentares.  

A escolha do PL n. 1.151/1995 se deveu por se tratar da proposição que percorreu o maior 

caminho de tramitação na Casa, sendo o único com parecer de comissão e que chegou à pauta do 

Plenário. Os demais projetos sobre a temática pouco avançaram na Câmara, razão pela qual não 

eram adequados para o estudo. 

A revisão da literatura perpassou o estudo dos processos de tomada de decisão, a partir da 

visão institucionalista, com o estudo dos modelos distributivista, informacional e partidário de 

atuação parlamentar. Também foram analisados a lógica da decisão política, e os conceitos de 

deliberação, não decisão, rejeição política, obstrução e atores com poder de veto. Esta base 

teórica foi útil para a construção das hipóteses e sua posterior análise relacionada com o caso. 

A análise da tramitação do PL n. 1.151/1995 demonstra que ele teve acolhidas muito 

distintas nas duas esferas decisórias nas quais passou: Comissão Especial e Plenário. Na primeira, 
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o projeto foi facilmente aprovado. Para tal, observa-se a influência direta da autora, que provocou 

a criação de Comissão Especial para analisar o projeto, o que facilitaria sobremaneira sua 

aprovação, já que reduziria a quantidade de locais em que seria necessário alcançar o consenso. 

Ademais, a composição majoritariamente favorável – estrategicamente alcançada – foi mais uma 

manobra tendente a facilitar a aprovação da matéria. 

Neste cenário de maioria favorável, era previsível a aprovação da matéria, especialmente 

porque ela foi distribuída à competência conclusiva das comissões e, assim, não teria de ser 

submetida a Plenário. Contudo, a perda do poder conclusivo da matéria ensejou uma reviravolta 

na tramitação. Embora a matéria tenha sido aprovada com facilidade na referida comissão, o 

panorama encontrado em Plenário foi totalmente diverso. 

Na segunda esfera decisória, o projeto enfrentou grande resistência para sua apreciação – 

expressa pela utilização de recursos obstrucionistas e pela atuação de atores com poder de veto – 

e não chegou a ser deliberado formalmente, apesar de constar na pauta em diversas 

oportunidades.  

O estudo demonstrará, pois, que o presente caso trata-se de uma decisão política no 

sentido de não decidir diante da falta de consenso acerca da matéria. Isso porque, este desacordo 

do colegiado em torno da temática poderia ensejar um resultado desfavorável para ambas as 

partes, o que foi evitado pelos parlamentares. 

Buscar-se-á neste trabalho observar quais as variáveis interferiram na tramitação do 

projeto na Comissão Especial e em Plenário, especialmente aquelas que inviabilizaram sua 

deliberação formal, caracterizando a decisão do colegiado por não decidir.  
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1 ESTUDO DE CASO DO PROJETO DE LEI N. 1.151/1995  

 

O método de pesquisa utilizado no presente trabalho foi o estudo de caso, conceituado por 

Creswell (1994, p. 12 apud Gil, 2009, p. 6) como o processo em que “o pesquisador explora uma 

simples entidade ou fenômeno limitado no tempo e atividade (um programa, evento, processo, 

instituição ou grupo social)”. Para Ventura (2007, p. 384), o estudo de caso tem a particularidade 

de ser um método por meio do qual se examina de forma aprofundada um caso individual, o que 

viabiliza a constatação daquilo que nele há de comum e o que há de peculiar. 

O caso escolhido para análise foi a tramitação do Projeto de Lei n. 1.151, de 1995 (PL 

1.151/1995), que trata da regulamentação da união civil entre pessoas do mesmo sexo. O projeto 

está com a tramitação “estagnada” desde 2001, quando pela última vez figurou na pauta do 

Plenário. Após esta última ação, consta apenas um malsucedido requerimento de inclusão na 

pauta no ano de 2007. O estudo minudente do caso tem por objetivo identificar os fatores que 

influenciaram a Câmara a não concluir a deliberação final do projeto citado, aprovando-se ou 

rejeitando-se a matéria.  A pesquisa parte de dois pressupostos: a Câmara decidiu rejeitar a 

matéria, por vias indiretas, sem enfrentar o ônus de externar os votos contrários à referida união 

civil (rejeição política) ou simplesmente decidiu não decidir sobre a matéria naquele momento. 

A presente pesquisa foi realizada numa perspectiva histórica, uma vez que se analisou a 

tramitação pretérita do mencionado projeto de lei, em técnica denominada por Bennett e Elman 

(2006) de process tracing. A ferramenta metodológica é utilizada para rastrear a trajetória de 

determinado caso para compreender interferências causais entre variáveis contextualizadas 

historicamente. É apropriada para pesquisas cujos objetos de estudo envolvam padrões 

complexos de interação entre variáveis múltiplas e interferentes (Ferreira Júnior, 2013, p. 4), 

portanto, plenamente aplicável para estudos de casos que analisem comportamento parlamentar e 

processos de decisão do Legislativo. 

A ferramenta metodológica oferece ganhos qualitativos à análise do tema porque permite 

conectar causa e efeito e considerar as variáveis que influenciarão no resultado final da mudança, 

ou da não mudança institucional, de forma interdependente. Para o método, o contexto em que 

está inserido o objeto de estudo é relevante, assim como o são o momento político, os atores 
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envolvidos, a multiplicidade e a composição de arenas de deliberação, as demais possibilidades 

em jogo na hora da decisão. Portanto, process tracing é ferramenta que permite abordagem 

sistêmica do problema, muito apropriada para estudos de caso em que há alto grau de 

interferência entre as variáveis, pois trabalha com a premissa de que um mesmo fim pode advir 

de eventos iniciais diversos, assim como um mesmo evento inicial – dependendo da trajetória que 

siga – pode trazer resultados diferentes.  

Para o caso em estudo, a viabilidade da ferramenta se mostra patente: há várias esferas de 

e vários momentos decisão envolvidos: a matéria tramitou por comissão permanente, comissão 

especial, Plenário. Foi alvo de decisões que lhe mudaram o ritmo e a forma de apreciação do 

presidente da Câmara, de presidentes das comissões, de relatores. Dentro das bancadas 

partidárias, discutem-se temas polêmicos, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo. 

Infere-se que nesses espaços também ocorram decisões de se apoiar ou não determinada matéria. 

Quanto ao momento político e o contexto em que se insere a discussão, são fatores a 

serem considerados a composição diferenciada das diversas esferas de deliberação (a comissão 

especial, por exemplo, não era proporcionalmente representativa dos partidos políticos, quanto o 

era o Plenário), a proximidade das eleições (que podem influenciar sobremaneira o voto do 

parlamentar), a exposição midiática do tema. Quanto aos atores, deve ser considerado o grau de 

envolvimento de cada um com o tema, suas posições políticas, religiosas, a pertinência a partidos 

mais à esquerda ou mais à direita do espectro ideológico, sua base eleitoral.  

Todas essas variáveis estão interconectadas e vão ser, em maior ou menor grau, relevantes 

para o resultado final da decisão acerca de temas controversos. É nesse ponto que a viabilidade 

do estudo de caso por meio da reconstrução histórica se faz latente. Segundo George e Bennet 

(2005), process tracing tem a característica vantajosa de possibilitar o teste de hipóteses ligadas a 

um evento histórico e, também, de criar generalizações, ou seja, novas hipóteses, para testar 

eventos similares futuros. Dessa forma, se torna possível “o desenvolvimento logicamente 

consistente de modelos ou teorias, a partir de um caso concreto, para derivar implicações 

observáveis e testá-las empiricamente, verificando se há a necessidade de atualização da teoria” 

(Ferreira Júnior, 2013, p. 48). 
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A coleta de dados foi realizada basicamente por intermédio da via documental, com a 

análise dos documentos produzidos pela Comissão Especial destinada a proferir parecer sobre a 

proposição e das notas taquigráficas das reuniões desse colegiado, da ficha de tramitação do 

projeto, constante do sítio eletrônico da Câmara dos Deputados, e dos discursos proferidos em 

Plenário durante a tramitação da matéria. Para propiciar a contextualização do estudo específico 

do caso, fez-se um panorama das demais proposições correlatas, bem como das demais formas de 

sua discussão na Casa, como é o caso do levantamento das audiências públicas e seminários 

realizados com base na temática. Em pesquisas fundamentadas em larga medida pela análise 

documental, o método histórico apresenta-se como altamente recomendável, como ressaltou 

Leedy (1974, p. 68 apud Boaventura, 2004, p. 109).  

A observação direta para o fenômeno em estudo ficou prejudicada, uma vez que, como já 

explicitado, a tramitação do projeto está sendo analisada em perspectiva histórica, em razão de 

não haver qualquer movimentação legislativa desde 2007. Complementarmente, e para dar 

suporte teórico às conclusões da pesquisa, foi realizada também revisão bibliográfica das teorias 

que fundamentam as hipóteses formuladas. 

O estudo da documentação obtida visou compreender o fenômeno da tomada de decisão 

no Poder Legislativo a partir da investigação, no contexto do caso escolhido, de quais momentos 

e/ou ações dos atores do Legislativo propiciaram que o projeto fosse escanteado em face dos 

demais temas submetidos à apreciação da Casa, bem como quais fatores influenciaram esta opção 

do colegiado. 

Ademais, é de se perquirir se a não deliberação formal representa uma rejeição política 

ou, ao revés, uma efetiva deliberação no sentido de não decidir sobre a matéria naquele momento. 

Esta análise visa à compreensão da lógica da decisão no Parlamento, especialmente em tema 

desta natureza, que por seu caráter polêmico envolve diversos fatores a serem ponderados pelo 

legislador, desde sua convicção pessoal, até o que demanda o seu partido, sua base eleitoral e a 

opinião pública.  

Desse modo, o presente estudo é de caráter qualitativo, porque objetivou descrever toda a 

trajetória do projeto, visando à compreensão do fenômeno e das interações ocorridos, o que 

culminou na não deliberação formal ao final do processo de apreciação do PL n. 1.151/1995. 
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Conforme observou Martins (2008, p. xi), o estudo de caso favorece a análise qualitativa, pois a 

pretensão é estudar-se um caso específico de forma bastante aprofundada. 
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2 PROCESSOS DE TOMADA DE DECISÃO E PARLAMENTO 

BRASILEIRO  

 

O PL n. 1.151/1995 foi apresentado à Câmara dos Deputados em 26/10/1995, pela 

deputada Marta Suplicy (PT/SP), e visava regulamentar a união civil entre pessoas do mesmo 

sexo. Segundo sua ementa, a proposição “disciplina a união civil entre pessoas do mesmo sexo e 

dá outras providências”. Percebe-se que o tema central do projeto era realmente regulamentar a 

união afetiva de pessoas do mesmo sexo. Dentro da expressão “e dá outras providências”, o 

projeto trazia as acomodações legais necessárias à efetividade da inserção no ordenamento 

jurídico da união entre pessoas do mesmo sexo e, assim tratava de registro público dessa união, 

dos aspectos atinentes ao regime geral de previdência social, ao regime jurídico dos servidores 

públicos federais e ao estatuto do estrangeiro. 

Conforme despacho da Presidência da Câmara, datado de 21/11/1995, o processo foi 

inicialmente distribuído às comissões permanentes de Seguridade Social e Família (CSSF), de 

Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) e de Constituição e Justiça e de Redação 

(CCJR)
1
. Estas comissões deveriam analisar a proposição quanto ao mérito (CCJR

2
, CSSF e 

CTASP) e quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade (CCJR). 

Essa análise seria feita em caráter conclusivo, ou seja, uma vez deliberada pelas comissões, a 

matéria seria arquivada, no caso de as comissões temáticas opinarem pela sua rejeição, ou seria 

encaminhada à revisão pelo Senado, caso as comissões opinassem pela aprovação da matéria. 

Desse breve relato, nota-se que no Brasil adotou-se o modelo americano de processo 

legislativo denominado de sistema de comissões (Zancaner, 2009, p.78), em que antes do 

conhecimento da matéria em tramitação pelo Plenário da casa legislativa, o estudo das matérias 

se dá em comissões especializadas por temas, que agregam informação ao processo (Pereira e 

                                                 
1
 A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação passou a denominar-se Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania (CCJC) a partir da alteração do Regimento Interno da Câmara dos Deputados implementada pela 

Resolução n. 20, de 2004. 
2
 Embora omissa a informação na ficha de tramitação do projeto, considerou-se que a distribuição à CCJR se deu 

para análise do mérito e das matérias terminativas (RICD, art. 54), uma vez que, em momento posterior, do 

acréscimo de mais uma comissão resultou a criação de Comissão Especial (RICD, art. 34, inciso II). 
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Mueller, 2000), além de também servirem de filtro para impedir que chegue à esfera principal de 

deliberação – o Plenário – matérias com pouca viabilidade política (Neves et al., 1980, p. 179). 

Esse sistema foi largamente estudado pela ciência política americana, tendo sido 

desenvolvidas chaves explicativas para a atuação e interação dos diversos atores envolvidos, 

entre eles (mas não só eles) parlamentares, comissões, partidos e Plenários das Casas Legislativas 

do Congresso Americano. Nas palavras de Limongi, “o Congresso norte-americano é o congresso 

mais estudado do mundo. Provavelmente, sobre este tema se concentra a mais volumosa literatura 

existente em Ciência Política” (1994, p. 3).  

A maioria desses estudos se concentra no modelo teórico denominado de institucionalista, 

que parte do pressuposto de que as instituições são as variáveis independentes mais relevantes, 

com capacidade de constranger ou de motivar o comportamento dos sujeitos políticos, sendo, 

portanto, responsáveis pelos resultados políticos obtidos nas tomadas de decisões. Segundo 

Limongi (1994, p. 3 e 8), os estudos atuais seguem o que se passou a denominar naquele país de 

novo institucionalismo, termo cunhado em oposição aos estudos institucionalistas realizados até a 

metade do século passado.   

No Brasil, vários trabalhos acadêmicos realizam análise do sistema político pátrio 

tomando por enfoque essa visão neoinstitucionalista. Dessa forma, não se pode deixar de 

considerá-la na análise do PL n. 1.151/1995, quer pelas semelhanças entre os sistemas de 

comissões norte-americano e brasileiro, quer pela importância do modelo teórico desenvolvido 

pelos cientistas americanos e adotado largamente pela ciência política brasileira. 

 

2.1 Modelos teóricos de atuação parlamentar: teorias distributivista, 

informacional e partidária e o novo institucionalismo 

 

O novo institucionalismo constitui modelo teórico que visa explicar os processos políticos 

a partir do enfoque nas instituições em lugar das preferências dos atores políticos (Limongi, 

1994, p. 3). Conforme Peres (2008, p. 60), o neo-institucionalismo se constitui movimento de 

reação à falta de cientificidade do institucionalismo e à desconsideração do contexto institucional 

pelo comportamentalismo. 
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 Para o novo institucionalismo, a análise das decisões e processos políticos requer seja 

considerada a variável das instituições políticas. Essas, além de condicionarem o comportamento 

dos atores políticos, constrangendo-os ou restringindo suas ações, são responsáveis pela 

estabilidade das decisões políticas e até mesmo pelo próprio resultado das escolhas (Peres, 2008, 

p. 63 e Limongi, 1994, p. 7-8). De acordo com Pierson (1996, p. 152 apud Peres, 2008, p. 63): 

As instituições estabelecem as regras do jogo das lutas políticas – influenciando 

na formação de identidades de grupo, de preferências políticas e de escolhas de 

coalizão, bem como promovendo o aumento de poder de alguns grupos, em 

detrimento de outros. As instituições também afetam a atuação do governo – na 

medida em que interferem nos recursos administrativos e financeiros que 

viabilizam as intervenções políticas. 

Para os teóricos dessa corrente, a estabilidade das decisões sociais decorre das 

instituições, as quais, além de levar ao equilíbrio social, influenciam no resultado das 

deliberações políticas. Portanto, para os autores deste modelo teórico, os resultados políticos e 

sua estabilidade decorrem e/ou são influenciados pelas instituições que organizam o processo 

decisório (Limongi, 1994, p. 7-8).  

Dentro desta perspectiva institucionalista, três modelos buscaram explicar o poder 

legislativo, a saber: as teorias distributivista, partidária e informacional. Conforme observou 

Carvalho, nessa busca pela compreensão do Poder Legislativo, seja no caso brasileiro, seja no 

americano, observam-se duas “ondas” quanto à direção dos estudos (Carvalho, 2003, p. 31).  

Inicialmente, as análises se pautaram pela adoção de um único e excludente modelo 

explicativo para o Poder Legislativo: predominava a explicação distributivista, seja para o 

Congresso americano, seja para o brasileiro. Entretanto, com o surgimento de estudos que 

apontavam características informacionais no parlamento americano e partidárias no brasileiro, 

observou-se o surgimento de uma segunda vertente de estudos, que, em substituição ao modelo 

excludente, privilegia arranjos mais complexos nas análises.  Assim, a aplicação de um modelo 

explicativo irá depender do contexto histórico e da arena legislativa, não podendo ser definida de 

antemão e com exclusividade (Carvalho, 2003, p. 31-32). 

2.1.1 O modelo distributivista 
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Para o modelo distributivista, a atuação parlamentar é totalmente direcionada a um só fim: 

a reeleição. Segundo este modelo teórico, inicialmente desenvolvido para explicar o congresso 

estadunidense, os parlamentares sabem exatamente quem é seu eleitorado, especialmente em 

razão do sistema eleitoral de distritos uninominais. Desse modo, ciente das necessidades e 

expectativas de seus eleitores, o parlamentar tem comportamento voltado para políticas de cunho 

clientelista, com o objetivo de concentração de benefícios no reduto eleitoral, porém, com custos 

difusos (Carvalho, 2003, p. 32-35).  

 Neste modelo, os parlamentares têm interesse na construção de carreiras parlamentares, 

razão pela qual se faz imprescindível a reeleição. Em prol deste desiderato, além da concentração 

de benefícios no distrito eleitoral, o parlamentar irá pautar sua atuação pela tomada de posição, 

reivindicação de crédito pelos benefícios e publicização da reputação pessoal (Carvalho, 2003, p. 

35). Para o parlamentar, faz-se necessário, pois, não apenas obter o benefício pretendido pela 

base eleitoral, mas também é fundamental divulgar o resultado benéfico e atribuir-lhe a autoria. 

Portanto, a teoria distributivista explica a organização e a produção legislativa com base 

no momento eleitoral, isto é, a lógica organizacional do congresso e as leis que nele são 

produzidas estão diretamente ligadas à arena eleitoral, às promessas de campanha, e à 

necessidade de cumprimento das expectativas dos eleitores, sob pena de fracasso no pleito 

subsequente. Desse modo, o congresso se revela um universo atomizado, uma vez que cada 

parlamentar irá agir individualmente segundo os próprios interesses. É desconsiderada neste 

modelo a importância do sistema partidário (Carvalho, 2003, p. 32-33). 

Entretanto, para Carvalho (2003, p. 35), o modelo distributivista apresenta uma aparente 

antinomia: como contentar os interesses egoísticos dos parlamentares diante de uma estrutura 

organizacional baseada na decisão por maioria? A solução desta aparente contradição está em um 

sistema de comissões.  

A organização congressual por intermédio de um sistema de comissões propicia o 

desmembramento do parlamento em colegiados menores, nos quais se torna mais facilitada a 

formação de consensos. Ademais, a atribuição de monopólio de jurisdição às comissões, ou seja, 

a delegação da decisão final a estes colegiados menores, independentemente da ratificação do 
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Plenário, faz com que se tenham decisões descentralizadas no âmbito do parlamento, com base 

em uma divisão por áreas temáticas (Limongi, 1994, p. 13).  

Os parlamentares são atraídos para as comissões que têm maior relação com os interesses 

de seu eleitorado, e, num colegiado menor, fica facilitada a obtenção dos benefícios 

concentrados. Ademais, nas comissões tem-se verdadeira troca de votos, uma vez que os 

parlamentares fazem acordos de concessões recíprocas, compatibilizando os interesses 

individuais de reeleição por meio de negociações no âmbito das comissões (Limongi, 1994, p. 9).   

O sistema de comissões é, portanto, elemento fundamental da teoria distributivista. Neste 

modelo, as comissões têm composição mais homogênea, pois seus membros são atraídos por 

afinidade pelos temas. Além disso, a escolha da comissão pelo parlamentar está diretamente 

relacionada com seus objetivos de reeleição, pois o congressista irá almejar a comissão com 

maiores possibilidades de deferir-lhe sucesso no pleito seguinte (Limongi, 1994, p. 9-11). 

Conforme afirmou Rocha (2010, p. 124), a organização congressual por meio de um 

sistema de comissões não visa à deliberação mais aprofundada dos temas na perspectiva 

distributivista. Segundo a autora, não há qualquer expectativa de que os parlamentares mudem 

suas preferências com o debate no âmbito das comissões, pois as preferências são formatadas em 

momento anterior, qual seja, a arena eleitoral. Em verdade, as comissões “são vistas como 

espaços de aquisição de ganhos de troca pelos parlamentares”, pois possibilitam a realização de 

“acordos intertemporais, nos quais todos teriam a expectativa de ganhos em algum momento”. 

Para Lima (2009, p. 8-9), o sistema de comissões no modelo distributivista serve aos 

propósitos dos membros, os quais visam obter visibilidade política por meio da atuação na 

comissão. Este sistema de comissões homogêneas, caracterizadas por intensa afinidade de 

interesses e ideologias entre seus membros, é ambiente propício para trocas de votos, 

especialmente se considerada a passividade e a interferência mínima do Plenário nas 

deliberações. 

A aplicação deste modelo originalmente americano à realidade brasileira é permeada de 

críticas dos estudiosos. Embora se verifiquem características distributivistas na organização 

brasileira, tais como o voto personalizado, decorrente do sistema de lista aberta, a coesão 

partidária observada nas votações, a predominância de políticas de caráter difuso, o desinteresse 
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pela carreira parlamentar (Santos, 2004, 32) e o sistema proporcional apresentam-se como 

críticas ao amoldamento desta teoria ao parlamento do Brasil (Carvalho, 2003, p. 51-53).  

Assim, verificado o desinteresse do parlamentar na reeleição – o político visa cargos no 

Executivo –, o sistema proporcional – no qual o parlamentar não sabe precisar exatamente quem 

é seu eleitorado –, e a disciplina partidária nas votações – alto grau de coesão partidária –, não se 

verifica um encaixe perfeito da teoria à realidade brasileira. 

2.1.2 O modelo informacional 

 

O modelo informacional é regido por dois postulados básicos: o princípio majoritário e a 

incerteza quanto aos resultados das políticas. O princípio majoritário significa que as decisões são 

tomadas por maioria, ao passo que a incerteza quanto aos resultados quer dizer que os 

parlamentares tomam decisões sem que tenham plena consciência de quais serão os efeitos das 

políticas (Santos e Almeida, 2005, p. 696).  

A teoria informacional preconiza que o Legislativo tome as decisões com o maior volume 

de informação possível, com vistas a minimizar o grau de incerteza das políticas (Limongi, 1994, 

p. 21). Segundo este modelo, o parlamento é organizado em um sistema de comissões cuja 

atribuição é o estudo e debate dos temas de forma aprofundada, de modo a fornecer os subsídios 

necessários para a decisão plenamente informada do Plenário.  

Assim, conforme ressaltou Rocha (2010, p. 129-130), este modelo propicia em maior 

medida a deliberação no processo legislativo, uma vez que, fundamentado no estudo das 

matérias, abre-se espaço para a deliberação parlamentar, em lugar da mera barganha presente no 

modelo distributivista. A composição das comissões neste sistema se caracterizada pela 

heterogeneidade, o que as aproxima do legislador mediano. As comissões são, assim, verdadeiros 

microcosmos do Plenário (Carvalho, 2003, p. 40). Ademais, a escolha das comissões pelo 

parlamentar se dá não apenas devido a interesses egoísticos, mas também em razão da expertise 

no assunto (Lima, 2009, p. 9). Portanto, a composição mais plural das comissões aliada ao 

conhecimento agregado dos parlamentares propiciaria uma maior confiabilidade das decisões da 
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comissão, pois o acordo obtido no âmbito deste colegiado menor iria provavelmente refletir o 

resultado observado em Plenário. 

Ressalte-se que neste modelo há um grande estímulo à especialização parlamentar, o que 

se revela na própria estrutura organizacional do Congresso, que prevê benefícios agregados à 

antiguidade na comissão, como a seniority no Congresso americano (Limongi, 1994, p. 23-24). 

Os parlamentares têm interesse na carreira parlamentar, bem como permanência na comissão de 

escolha, o que resulta em ganho de expertise no assunto, algo essencial para a teoria 

informacional. 

Estudando a seleção de relatores na Câmara dos Deputados com fundamento na teoria 

informacional, Santos e Almeida (2005, p. 699 e 704) concluíram que o relator constitui agente 

informacional da comissão, o qual deve ser escolhido, preferencialmente, entre parlamentares 

especialistas e com grau elevado de instrução. O autor concluiu, ainda, que o relator é mais 

informativo se não tiver posição formada sobre o assunto ou, ainda, for levemente contrário à 

matéria. 

Transportando esta teoria para a realidade brasileira, verifica-se que, conforme 

observaram Santos e Almeida (2005, p. 697-699), não estão presentes na estrutura congressual 

brasileira componentes de natureza informacional. Embora o parlamento brasileiro seja 

organizado em um sistema de comissões temáticas, não existem regras de senioridade, há grande 

concentração de poder nos líderes partidários, bem como reduzidos incentivos à carreira 

parlamentar. Além disso, há uma concentração da informação no Poder Executivo. Todos estes 

fatores reduzem a função informacional no Brasil, em cujo parlamento o instituto que mais se 

aproxima dessa perspectiva é a audiência pública.  

2.1.3 O modelo partidário 

 

As teorias distributivista e informacional assentam o sistema de comissões na posição de 

eixo central da atividade legislativa, como decorrência do reconhecimento da fraqueza dos 

partidos políticos (Limongi, 1994, p. 26). Nas palavras de Carvalho (2003, p. 41), tais modelos 
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“desqualificam os partidos parlamentares como instâncias relevantes, dotados de poder de 

agenda”. 

Para o modelo partidário, porém, as instâncias de controle da agenda são determinadas 

pelo partido majoritário, a exemplo das indicações dos parlamentares para as comissões e as 

presidências destas, a presidência da Casa e as matérias a serem votadas pelo Plenário (Carvalho, 

2003, p. 41-42). 

Limongi (1994, p. 26-27) ainda ressalta que, na esteira dos estudos de Cox e McCubbins, 

a manutenção do parlamentar na comissão exige uma atuação coadunada com o projeto 

partidário, de modo que o membro mais antigo na comissão não necessariamente será aquele com 

maior expertise ou maior interesse no tema, como querem, respectivamente, as teorias 

informacional e distributivista, mas sim aquele membro que se mantiver mais fiel ao programa 

partidário. 

Desse modo, em lugar da comissão controlar a agenda do Parlamento, esta é controlada 

pela ação dos partidos, uma vez que graças à concentração de poderes na figura do Speaker – no 

Brasil, Mesa e lideranças – as comissões se veem obrigadas a, em certa medida, adaptar suas 

deliberações ao pensamento do partido majoritário para obterem êxito na inclusão em pauta de 

seus projetos em Plenário (Carvalho, 2003, p. 44). 

Ademais, como observou Carvalho (2003, p. 43), embora os parlamentares visem 

contemplar suas clientelas, dificilmente obterão êxito neste objetivo em uma atuação isolada, o 

que força os legisladores a uma atuação cooperativa. 

Como ressaltou Rocha (2010, p. 125), não se observa a dimensão deliberativa do processo 

legislativo no modelo partidário, uma vez que os “métodos de tomada de decisão aqui 

considerados são a barganha (entre parlamentares individuais e lideranças e entre os líderes e os 

liderados) e o voto”, não havendo lugar para o debate efetivo. 

A partir da análise das três correntes principais do neoinstitucionalismo, verifica-se que, 

sozinhas, nenhuma delas explica o comportamento e as interações entre os diversos atores da 

arena congressual. Contudo, essa base teórica é útil na construção de hipóteses para explicar 

fenômenos isolados, como o do presente estudo de caso. Pode-se perquirir a influência de cada 
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uma dessas vertentes sobre os processos decisórios ocorridos durante o processo de deliberação 

do PL n. 1.151/1995, na tentativa de se verificar se alguma delas atuou com mais força para 

produzir o fracasso da proposta de aprovação da união civil homoafetiva. Também é relevante 

compreender a lógica da tomada de decisão em um corpo colegiado e político, como o 

Parlamento. 

2.2 A lógica da decisão política  

2.2.1 Decisão política 

 

 Na esteira do pensamento de Simon (1965 apud Gontijo e Maia, 2004, p. 14), o processo 

decisório pode ser conceituado como um processo que leva a uma escolha. Em um sistema 

político, são tomadas decisões a todo tempo, sejam elas individuais ou coletivas. As decisões 

políticas constituem “os processos através dos quais a política se manifesta e materializa” 

(Nogueira Filho, 2007, p. 175).  

 Em uma democracia, o poder para a tomada de decisões políticas é dos cidadãos, que o 

exercem direta ou indiretamente por intermédio de seus representantes. Entretanto, este regime de 

governo foi concebido mais como um sistema de garantia das liberdades individuais do que 

propriamente um processo de decisão política (Lindblom, 1981, p. 7). 

 Em decorrência disso, o regime democrático impõe algumas dificuldades ao processo de 

decisão política, que geram a necessidade de acordos e cooperação entre as partes. Dentre os 

interesses a serem compatibilizados para a tomada de decisão em uma democracia têm-se a 

conciliação das preferências dos eleitores, a atuação dos grupos de interesses, bem como dos 

líderes partidários. Ademais, como reflexo do objetivo de defesa da liberdade, regras de 

separação de poderes e de um legislativo composto de duas casas faz com que haja mais atores 

com poder de veto, o que dificulta a decisão (Lindblom, 1981, p. 52-53). Neste sentido, Nogueira 

Filho salienta que “as democracias necessitam de regras que permitam, induzam e propiciem o 

consenso” (2007, p. 186). 

Ao estudar o processo de decisão política, Lindblom (1981, p. 13-14) apontou dois 

componentes desse processo, quais sejam, a análise e a política, os quais são conflitantes e 
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complementares entre si. Enquanto a análise constitui o elemento técnico/racional da decisão, a 

política é o elemento que remete ao processo democrático. Assim, embora o processo de decisão 

política deva ser informado, a informação por si só não é suficiente para se chegar a uma decisão 

política, uma vez que a própria escolha do que deve ser decidido é política (Lindblom, 1981, p. 

20). À análise é destinado mais o papel de instrumento de persuasão e método de influência do 

que propriamente de técnica de decisão (Lindblom, 1981, p. 28 e 111). 

Por sua vez, Gontijo e Maia destacam que o julgamento é inerente ao processo de tomada 

de decisão e que o contexto influencia a decisão em maior medida do que objetivos e 

planejamentos ulteriormente elaborados (2004, p. 14). Desse modo, o processo decisório se 

revela um verdadeiro “sistema de negociação política” caracterizado pela contínua busca de 

compatibilização de interesses em conflito nos jogos de poder. Daí porque a decisão política não 

resulta de análise racional, mas sim de uma busca pela realização dos próprios interesses, os quais 

se colocam acima dos objetivos e interesses organizacionais (Gontijo e Maia, 2004, p. 17-18; 26). 

Nogueira Filho (2007, p. 187) salienta que o conflito de interesses é inerente à 

democracia. Para solução destes conflitos, pode-se optar pela regra de maioria ou pelo consenso. 

Entretanto, o consenso é a solução que melhor se coaduna com o regime democrático, porquanto 

resulta em um jogo de soma positiva, no qual, embora cada um não ganhe exatamente o que 

pretendia, todos fazem concessões recíprocas a fim de que todos sejam beneficiados em alguma 

medida.  

O processo de decisão política é caracterizado, portanto, pelos métodos de argumentação, 

barganha e voto. Enquanto a argumentação propicia a tomada de decisão por intermédio de 

argumentos racionais que visam o convencimento da parte contrária, a barganha e a negociação 

não levam à mudança de opinião, mas constituem acordos de concessões recíprocas com o 

objetivo de se chegar a uma decisão (Rocha, 2010, p. 122). 

Destarte, a decisão política é elemento crucial da política. Entretanto, o regime 

democrático, ao impor a conciliação dos interesses dos representantes com os anseios dos 

eleitores e dos grupos de pressão, aliado à soma de atores com poder de veto, faz com que para o 

processo de decisão política seja necessário mais do que a análise técnica, revelando-se 

imprescindível e complementar o aspecto político. 
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Em temas complexos, que perpassam por diversos sistemas e que lidam com valores que 

escapam ao campo jurídico, penetrando em campos como cultura, crenças, valores, ideologias 

(como a questão união civil entre pessoas do mesmo sexo), fica evidenciada a impossibilidade de 

uma decisão puramente baseada no aspecto técnico, em razão da polêmica que circunda o tema. 

Do mesmo modo, outras questões menos apaixonantes não são passíveis de uma análise 

puramente racional pelos atores políticos diante das necessidades de compatibilização de 

interesses acima salientadas. Como bem salientado por Lindblom (1981, p.14): 

De um lado, as pessoas querem que a política se baseie em ampla informação, e 

seja bem analisada. De outro, preferem que o processo decisório seja 

democrático – portanto, político. Em outras palavras, de um lado querem que a 

política seja mais científica, e de outro que não deixe de ser “política”. 

Evidenciada, portanto, a natureza complementar da análise e da política; ambas são 

necessárias para o processo de decisão política. 

2.2.2 Deliberação  

 

A deliberação, aqui considerada como o conjunto do debate e da decisão em torno dos 

temas submetidos à decisão política, constitui elemento central da democracia, especialmente 

porque se revela um aspecto inerente ao processo legislativo. Ela se caracteriza pela 

argumentação racional voltada para o convencimento do ouvinte e, nesse sentido, se revela 

potencialmente transformadora de preferências estabelecidas (Rocha, 2010, p. 121-122). 

Entretanto, apesar de sua importância para o processo político, ela tem perdido espaço nos 

parlamentos, de modo que estas arenas passaram a não ser mais vistas como espaços propícios 

para a deliberação. Isso porque a dimensão persuasiva do debate, ou seja, o contraponto de ideias 

com vistas ao convencimento da parte contrária, cedeu lugar ao mero debate pro forma, destinado 

a marcar posições já conhecidas que se coadunam com os interesses da base eleitoral (Rocha, 

2010, p. 125). 

Nesse sentido, a discussão efetiva sobre todos os temas se revela mais dificultosa e menos 

vantajosa aos parlamentares, que preferem se valer de acordos pré-estabelecidos de apoio mútuo, 

seja com o partido, seja com o governo. Assim, o debate assumiria um caráter meramente formal, 

uma vez que as decisões já estariam, em verdade, tomadas (Rocha, 2010, p. 128). 
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A decisão mais informada e, portanto, derivada de um debate mais amplo, é mais factível 

dentro da perspectiva informacional de organização legislativa. Nos modelos partidário e 

distributivista, ela não tem qualquer relevância, seja porque os parlamentares agem segundo a 

orientação do partido, seja porque têm de agir conforme esperado por suas clientelas (Rocha, 

2010, p. 125 e 129). 

Diante da complementaridade da análise e da política, tidas como elementos centrais do 

processo de tomada de decisões políticas, contraposta à assertiva de Rocha de que a deliberação 

perdeu o caráter de centralidade nesse processo, levanta-se a hipótese de que, para o PL n. 

1.151/1995, talvez já houvesse posições firmes dos parlamentares, previamente estabelecidas, e 

que a fase de comissões, destinada a trazer informações ao processo e propiciar ambiente para o 

consenso no sentido de uma aprovação ou rejeição da matéria, não tenha conseguido mudar 

posições políticas.  

2.2.3 Não decisão 

 

Ao analisar o conceito de poder, Bachrach e Baratz (2011, p. 151) concluem que ele se 

manifesta não apenas quando há decisões concretas. Na verdade, o poder se revela tanto nas 

situações em que um indivíduo participa da tomada de decisão que afeta o outro, quanto naquelas 

em que um sujeito reforça os valores sociais e políticos dominantes – os quais ele compartilha – 

com o objetivo de que apenas sejam levados ao debate público os temas que lhe sejam inócuos.  

Essa segunda face do poder significa que o sujeito detentor de poder interfere na tomada 

de decisão não apenas quando participa diretamente da deliberação, mas também quando evita a 

apresentação de demandas mediante o reforço de determinados valores e práticas. Nestas 

situações, desestimula-se a apresentação de determinados temas em razão da antecipação de forte 

oposição (Bachrach e Baratz, 2011, p. 155).  

A não decisão difere, portanto, da decisão por não agir e da decisão por não decidir, pois 

nestes casos está-se diante de situações de tomada decisão. A não decisão ocorre nas situações 

em que existem questões latentes, mas estas não chegam ao debate público como consequência 

das relações de poder existentes.  
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Embora a não decisão seja um não-evento por natureza, o processo de não decisão é 

plenamente observável, uma vez que as questões latentes em uma sociedade e a mobilização de 

viés são passíveis de serem percebidas (Bachrach e Baratz, 1963, p. 641). Desse modo, o estudo 

da não decisão tem o mérito de perquirir as questões subjacentes à apresentação – ou não – de 

demandas na esfera de decisão política. 

Portanto, no sentido empregado por Bachrach e Baratz, uma não decisão é mais do que a 

mera ausência de deliberação sobre uma determinada temática; ela também se revela na situação 

em que a questão pendente de análise sequer chega às arenas de debate público como resultado 

do reforço de determinados valores e práticas sociais e políticas – um verdadeiro constrangimento 

aos grupos minoritários. Assim, o grupo dominante exerce poder ao influenciar as decisões que 

afetam os demais grupos, bem como ao impedir que determinadas questões que sejam contrárias 

aos seus valores sejam sequer colocadas em debate, restringindo a deliberação a matérias não 

controversas. 

2.2.4 Rejeição política 

 

Estudando a reforma política na Câmara dos Deputados, Ferreira Júnior (2013, p. 3) 

descreve o fenômeno da rejeição política, que consiste na situação em que uma determinada 

matéria é descartada pela casa legislativa sem que tenha sido formalmente rejeitada, isto é, sem 

que tenha passado pelos trâmites do processo legislativo e produzido como resultado final de sua 

deliberação a rejeição. 

Este fenômeno é caracterizado pela utilização de manobra ou conjunto de manobras 

políticas e regimentais no sentido de provocar a inviabilidade da aprovação final de determinada 

proposição. Não significa tão somente não colocar em discussão a proposição, ou coloca-lá em 

discussão, mas não decidir; a decisão política vai além, pois decide-se por não aprovar 

determinada proposição e ainda inviabilizar a sua discussão futura, sem que para isso sejam 

colocados votos rejeitando a matéria.   Disso resulta verdadeira rejeição da matéria, ainda que 

ausente a deliberação formal.  Assim, embora o projeto continue tramitando em razão das regras 

regimentais, ele constitui verdadeiro “entulho legislativo” (Ferreira Júnior, 2013, p. 3), pois não 

se vislumbra cenário regimental ou político para sua reinclusão em pauta e apreciação formal. 
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 Nestes casos, embora o senso comum leve à conclusão da ocorrência de uma não decisão, 

vislumbra-se em verdade uma estratégia política de “rejeitar sem rejeitar”, ou seja, ao mesmo 

tempo em que se observa uma verdadeira deliberação do tema, da qual resulta a rejeição política 

da matéria, tal não fica claro aos olhos da sociedade e da mídia. Desse modo, o objetivo do 

parlamentar de rejeitar a matéria é satisfeito, mas sem o ônus que impõe sua recusa formal. É, 

portanto, uma rejeição com custo político reduzido (Ferreira Júnior, 2013, p. 96). 

No sistema político brasileiro, diversos fatores propiciam a ocorrência da rejeição política, 

tais como o grande número de instrumentos obstrucionistas previstos nos regimentos internos, o 

multipartidarismo acentuado, que faz com que todos os partidos possam atuar como minorias, as 

possibilidades de atuação estratégica dos atores políticos na condição de veto players, as 

dificuldades decorrentes do bicameralismo, que impõe a formação de consensos em várias 

instâncias decisórias. Todas essas barreiras à decisão formal fomentam a atuação política por 

meio de atalhos tais como a rejeição política. 

  Portanto, a ausência de deliberação formal no parlamento nem sempre significa uma 

ausência de decisão. Em determinados contextos, especialmente em se tratando de temas 

polêmicos, pode-se chegar à decisão por intermédio de caminhos informais de decisão política os 

quais permitem a rejeição com o benefício da redução do custo político, ou a simples não 

deliberação da matéria em debate. 

 Para a discussão da união civil entre pessoas do mesmo sexo, aventa-se a possibilidade de 

que a Câmara dos Deputados tenha decidido não aprovar a proposição, não por considerá-la ainda 

imatura ou pouco estudada pelos pares, ou por não ser aquele o momento político para a sua 

deliberação. Aventa-se, também a possibilidade que a decisão da Casa tenha sido a de rejeitar o 

PL n. 1.151/1995, utilizando-se, contudo, da possibilidade representada pelo rechaço político. Em 

ambos os casos, contudo, estar-se-ia diante de uma efetiva decisão da Câmara dos Deputados 

acerca do tema em estudo. 

2.3 Atores com poder de veto  

 

Tsebelis (2009, p. 16) observou que para que ocorra uma mudança no status quo 

legislativo é necessária a concordância de determinados atores políticos. Estes atores, sejam eles 
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individuais ou coletivos, foram denominados atores com poder de veto, ou veto players. O autor 

se filia à corrente institucionalista ao afirmar que os resultados dos processos decisórios são 

resultado não só das preferências dos participantes do processo, mas também das instituições 

políticas (2009, p. 37). 

Os atores com poder de veto são classificados como institucionais ou partidários e 

individuais ou coletivos. Os atores institucionais com poder de veto são aqueles explicitados na 

Constituição, como é o caso da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, e do Presidente da 

República, cujo acordo é, em regra, necessário para uma mudança legislativa. Por sua vez, os 

atores partidários não estão institucionalmente definidos, mas surgem no jogo político e estão 

inseridos nos atores institucionais com poder de veto. Como exemplo de ator partidário com 

poder de veto tem-se um partido com maioria nas casas legislativas (Tsebelis, 2009, p. 119). 

Os atores com poder de veto são individuais quando não constituem um colegiado, como 

é o caso, por exemplo, do Presidente da República. Estes atores decidem segundo a regra de 

unanimidade, uma vez que a discordância de um deles é suficiente para inviabilizar a mudança. 

Os atores coletivos são órgãos colegiados cujo acordo é necessário para a mudança, podendo ser 

uma comissão, um partido ou mesmo um parlamento. Estes, por sua vez, decidem por regra de 

maioria simples ou qualificada (Tsebelis, 2009, 67 e 95).  

O autor relaciona o conceito de atores com poder de veto com o de estabilidade decisória, 

ao ponderar que a existência de uma grande quantidade de atores com poder de veto, a 

considerável distância ideológica entre eles e sua coesão interna levam a uma maior estabilidade 

decisória, caracterizada como a dificuldade de se empreender mudanças no status quo (Tsebelis, 

2009, p. 17). As decisões passíveis de alterar o status quo são denominadas conjunto vencedor do 

status quo, e o núcleo é o conjunto imune a alterações, porque não pode ser substituído por 

qualquer outra decisão (Tsebelis, 2009, p. 43-44).  

Ainda segundo Tsebelis, o federalismo tende a produzir mais atores com poder de veto 

em comparação com os estados unitários, uma vez que naquela forma de estado são comumente 

utilizados o bicameralismo e as maiorias qualificadas. O sistema partidário fragmentado também 

dificulta a negociação política e, por consequência, a tomada de decisão que altere o status quo 

(2009, p. 196 e 204).  
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O conceito de atores com poder de veto pode ainda ser relacionado com o de obstrução 

parlamentar, uma vez que em ambos os casos não é possível chegar a uma decisão em razão da 

atuação de determinados atores políticos que não desejam a mudança do status quo. Diversas 

características do sistema político brasileiro propiciam o uso de recursos obstrucionistas, tais 

como o presidencialismo multipartidário de coalizão, representação proporcional, lei eleitoral 

leniente, coalizões eleitorais ad hoc, grande número de partidos com representação no Congresso 

Nacional, fragmentação, além da existência de muitos instrumentos obstrucionistas (Hiroi e 

Rennó, 2012, p. 11). 

Em relação à obstrução, Hiroi e Rennó também observaram que quanto maior a distância 

ideológica entre as coalizões de governo e oposição, maior será a obstrução no processo 

legislativo (2012, p. 9). No caso em estudo, é de se perquirir se houve a utilização de recursos 

obstrucionistas e/ou veto players que inviabilizaram a deliberação final do PL n. 1.151/1995, 

ainda que não exista uma separação entre governo e oposição, mas entre favoráveis e contrários 

ao projeto. 
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3 VARIÁVEIS TEÓRICAS: A PERCEPÇÃO DO FENÔMENO A PARTIR DA 

REVISÃO DE LITERATURA  

  

A literatura visitada permitiu o delineamento de hipóteses que guiaram a pesquisa no 

intento da busca da explicação para o fenômeno de o PL n. 1.151/1995 tramitar há mais de quinze 

anos sem apresentar solução de continuidade, quer no sentido de sua aprovação, quer no de sua 

rejeição, apesar da temática apresentar crescente apelo político. Assim, construíram-se sete 

hipóteses a partir do referencial teórico. Relembra-se que a ferramenta metodológica utilizada, 

process tracing, permite a construção de novas hipóteses, a serem respondidas na própria 

pesquisa ou servindo de direcionamentos para pesquisas futuras. Essa é a grande contribuição do 

método para o estudo. 

Hipótese 1: A partir da abordagem informacional, expressa no texto de Santos e Almeida 

(2005), criou-se a hipótese de que a aprovação da matéria na Comissão Especial se deveu à 

composição extremada desse órgão em comparação com o Plenário. Dessa forma, a 

composição média e proporcional das comissões é variável explicativa para o sucesso da 

aprovação de proposições no Plenário, após a sua aprovação pelo sistema de comissões.  

Hipótese 2: A teoria distributivista também auxilia na explicação dessa variável, pois se a 

composição da comissão, aceita como extremada em relação ao Plenário, era composta de 

patrocinadores de direitos direcionados às minorias, pode ser que os parlamentares, no intuito de 

agradar seus eleitores, tenham se esforçado para a aprovação da matéria naquela esfera de 

deliberação, sendo essa, uma segunda hipótese de trabalho. 

Hipótese 3: A terceira hipótese formulada decorre das anteriores. A perda da 

conclusividade da matéria, por força do Ofício n. 2/1996-PR, da presidente da Comissão 

Especial, deixou como instância final para a apreciação da matéria o Plenário da Câmara. Dessa 

sorte, imagina-se que a perda da conclusividade do PL n. 1.151/1995 facilitou a aprovação da 

matéria no âmbito da Comissão Especial, uma vez que os deputados estavam cientes da 

composição média diferenciada da comissão em relação ao Plenário, e do fato de que a matéria 

ainda teria de se submeter a esta segunda instância decisória.  
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Essa hipótese se vale também da vertente distributivista para a sua construção, pois é 

provável que se não houvesse uma maioria de parlamentares membros da Comissão Especial 

favoráveis ao projeto, ainda assim, pelo fenômeno de troca de favores, os parlamentares tenham 

consentido em aprovar a questão na Comissão Especial em deferência à autora, deputada Marta 

Suplicy; ao relator, deputado Roberto Jefferson; e aos demais deputados favoráveis ao tema na 

Comissão. Esse favor político possibilitaria a esses parlamentares específicos a colheita de 

resultados eleitorais em seus redutos, sem que isso significasse a certeza de aprovação da matéria 

no Plenário.  

 As duas hipóteses acima apresentadas se referem à tramitação da matéria no âmbito da 

Comissão Especial. Nesta primeira esfera de apreciação da matéria, ela obteve a aprovação com 

facilidade. A partir deste ponto, com exceção da hipótese de número 4, que se refere a ambas as 

arenas decisórias, as proposições irão contemplar a apreciação da matéria no Plenário, onde o 

projeto encontrou maiores dificuldades para sua aprovação. 

Hipótese 4: O PL n. 1.151/1995 foi apresentado por uma deputada integrante de bancada 

de ideologia de esquerda. Tais agremiações têm um histórico de maior engajamento com causas 

sociais e de minorias, razão pela qual se levanta a hipótese de que os parlamentares que se 

manifestavam favoravelmente ao projeto tendiam a ser de esquerda, ao passo que os que se 

manifestavam contrariamente tendiam a ser de centro-direita. 

 Esta hipótese se baseia no senso de que os partidos de direita tendem a ter em seus 

quadros parlamentares mais conservadores, para quem o tema da união civil entre pessoas do 

mesmo sexo é menos palatável. Por sua vez, os partidos de esquerda têm em geral uma 

composição com posicionamento mais vanguardista, para quem a aceitação do tema seria mais 

fácil. 

Hipótese 5: A apreciação de projetos de lei pelo Congresso Nacional se dá, em grande 

parte, em regime de urgência, forma de tramitação que consiste na dispensa de exigências, 

interstícios ou formalidades regimentais com o objetivo de acelerar a apreciação das matérias 

(Figueiredo, 2007). A aprovação do requerimento de urgência indica, como regra, a vontade 

congressual de deliberar a matéria, ainda que ela não seja efetivamente urgente, como sugere o 

nome do instrumento regimental.  
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Pesquisas sobre o Poder Legislativo apontaram que os projetos de autoria ou de interesse 

do Poder Executivo têm maior chance de êxito no Congresso. O projeto em estudo, contudo, era 

de parlamentar de oposição ao governo à época, e tratava de temática que não fazia parte do 

plano de governo do Executivo, o que indica que o projeto não alcançou o apelo necessário para 

ser encampado pelo Governo, o que aumentaria suas chances de aprovação. Desse modo, pode-se 

inferir que não havia vontade política do governo para a deliberação da matéria, o que foi 

evidenciado pela ausência de utilização de recursos regimentais tendentes a acelerar sua 

apreciação. 

 Hipótese 6: A proposição legislativa da união civil entre pessoas do mesmo sexo teve seu 

curso regular na Casa, sendo apreciada por Comissão Especial, na qual logrou aprovação, e foi 

encaminhada ao Plenário. Entretanto, nesta segunda esfera decisória, o projeto não chegou a ter 

sequer a discussão iniciada, embora estivesse na pauta de discussões durante várias sessões. 

Neste sentido, infere-se que a não apreciação formal da matéria se deveu à utilização de 

recursos obstrucionistas e da atuação de veto players, consistindo num ato de decidir não 

decidir a questão da união civil de pessoas do mesmo sexo. 

 Hiroi e Rennó (2012) observaram o crescente uso de instrumentos obstrucionistas na 

Câmara dos Deputados, bem como a presença de muitos desses recursos na legislação brasileira. 

Tsebelis (2009), por sua vez, verificou que para a mudança no status quo faz-se necessária a 

concordância de determinados atores políticos, por ele denominados atores com poder de veto. 

Esta hipótese busca verificar se houve a atuação parlamentar dirigida a não apreciação do projeto 

por intermédio da utilização de recursos regimentais e institucionais e se, em tendo havido a 

utilização destes instrumentos, ela contribuiu para a ausência de deliberação da matéria. 

 Hipótese 7: A observação do curso de tramitação do PL n. 1.151/1995 demonstrou que 

ele foi aprovado com facilidade na Comissão Especial. Ao chegar a Plenário, contudo, o projeto 

encontrou maiores dificuldades para ser apreciado e, embora contasse com a atuação vigilante de 

sua autora, não chegou a ser apreciado formalmente. A observação atenta da tramitação do 

projeto leva à formulação de hipótese no sentido de que apesar da não deliberação formal da 

matéria, pode-se afirmar que ela foi rejeitada politicamente.  
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Esta hipótese representa avanço em relação à hipótese anterior, pois se confirmada, 

representa não só a decisão por não decidir, mas a completa impossibilidade de o Projeto de Lei 

1.151/1995 voltar a ser deliberado. O tema união civil entre pessoas do mesmo sexo, se desejado 

pela Câmara, teria de ser reintroduzido por nova proposição. A hipótese se fundamenta nos 

estudos de Ferreira Júnior (2013), segundo o qual a rejeição política consiste no descarte de uma 

matéria pela casa legislativa sem que tenha havido deliberação formal sobre ela, o que se revela 

eficiente do ponto de vista do parlamentar, pois reduz o custo político da rejeição.  

  



36 

 

4 O PROJETO DE LEI N. 1.151, DE 1995 

 

O projeto de lei n. 1.151/1995 foi apresentado pela então deputada Marta Suplicy 

(PT/SP), e tinha por escopo disciplinar a união civil entre pessoas do mesmo sexo, 

regulamentando direitos de propriedade e sucessão, dentre outros. O projeto de lei alterava, ainda, 

a legislação relativa a registros públicos (Lei n. 6.015/1973), ao regime geral de previdência 

social (Lei n. 8.213/1991), ao regime jurídico dos servidores públicos federais (Lei n. 

8.112/1990) e ao estatuto do estrangeiro (Lei n. 6.815/1980). 

O projeto previa o registro da união em cartório de registro civil em livro próprio, 

exigindo-se, para tal, que os interessados fizessem prova de que não estavam impedidos de casar-

se, ou seja, deviam ser solteiros, viúvos ou divorciados, requisito, aliás, existente na lei para os 

casamentos heteroafetivos sob o nome de proclamas. O contrato de união estável deveria ser 

registrado em cartório de notas, dele constando disposições patrimoniais, deveres, impedimentos 

e obrigações mútuas.  

A dissolução da união ocorreria pela morte de um dos contratantes ou por decretação 

judicial. Neste último caso, porém, somente seria possível depois de decorridos dois anos da 

constituição. O projeto também continha disposição penal, ao prever a cominação de pena na 

hipótese de ser firmado o contrato de união com mais de uma pessoa. 

 Em sua justificação e ao longo do texto do projeto, observa-se a pretensão da autora de 

diferenciar a união civil entre pessoas do mesmo sexo das formas de entidade familiar previstas 

na Constituição Federal. Afirmou a autora que a união “não se confunde nem com o instituto do 

casamento, regulamentado pelo Código Civil brasileiro, nem com a união estável, prevista no 

parágrafo 3º, do art. 226 da Constituição Federal” (BRASIL, 1995)
3
. 

 Entretanto, observam-se similaridades entre a união homossexual, o casamento e a união 

estável. Além das disposições patrimoniais similares, tem-se a impossibilidade de alteração de 

estado civil e a vedação ao estabelecimento de outra união na vigência do contrato, neste último 

caso, sob pena de cometer-se crime. Ademais, o projeto prevê a impossibilidade de dissolução da 

união apenas por resolução entre as partes, fazendo-se necessária a homologação judicial do 

                                                 
3
Justificação do PL n. 1.151/1995. Diário da Câmara dos Deputados. 21/11/1995, páginas 5828-5829. 
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acordo ou sua decretação pelo juízo competente. Acrescentou-se, ainda, requisito temporal para a 

dissolução da união, a qual somente é possível depois de decorridos dois anos de sua 

constituição, em paralelismo com então existente limitação à separação judicial.  

A partir da análise do projeto, nota-se que há ambiguidade no discurso da autora. Ao 

mesmo tempo em que ela procura distanciar o novel instituto do casamento e da união civil, ela 

os aproxima por meio da similaridade no tratamento de diversos temas. Em sua justificativa ela 

afirma que “todas as provisões aplicáveis aos casais casados também devem ser direito das 

parcerias homossexuais permanentes” (BRASIL, 1995)
4
, numa clara aproximação dos institutos.  

4.1 Reconstrução histórica da tramitação do PL n. 1.151/1995 

 

Apesar da necessária explicitação do conteúdo do Projeto de Lei n. 1.151, de 1995, 

interessa, para essa pesquisa, a sua tramitação e as razões para a sua não deliberação final.  

Pautando-se por esse objetivo, busca-se a contextualização histórica da apresentação da 

proposição e dos momentos relevantes, em sua tramitação, que ocasionaram, primeiro, a sua 

aprovação pela Comissão Especial e, depois, a sua não apreciação em Plenário. O primeiro desses 

momentos é justamente o ambiente em que o projeto foi formatado: a proposta foi apresentada 

em 26/10/1995, pela então Deputada Marta Suplicy (PT/SP).  

A autora teve um único mandato como deputada, de 1995 a 1999. Psicóloga de formação, 

feminista, a ex-deputada sempre esteve ligada aos temas de sexualidade e homossexualidade, 

tendo participado de diversos eventos relacionados ao tema, bem como produzido extensa 

literatura
5
. Integrou, como titular, a Comissão de Seguridade Social e Família e, como suplente, a 

Comissão de Defesa do Consumidor e Minorias e a Comissão de Direitos Humanos, dentre 

outras. Como senadora, apresentou o PLS 612/2011, que versa sobre o mesmo tema. Trata-se, 

pois, de parlamentar engajada na causa das minorias, especialmente dos grupos LGBT (Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros). 

                                                 
4
 Idem. 

5
 Conforme biografia da ex-deputada constante da página da Câmara dos Deputados na Internet. Site: 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=101842&tipo=0. Acesso em 

02/04/2013. 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=102589
http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=101842&tipo=0
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 Inicialmente, a proposição foi distribuída às comissões de Seguridade Social e Família 

(CSSF), Trabalho, Administração e Serviço Público (CTASP) e Constituição e Justiça e Redação 

(CCJR), em caráter conclusivo (art. 24, II, RICD). Diz-se que um projeto será apreciado em 

caráter conclusivo quando for dispensada a competência do Plenário, ou seja, quando a matéria 

for definitivamente decidida no âmbito das comissões da Câmara dos Deputados. 

Encaminhada à CSSF, foi designado relator o deputado Jofran Frejat (PPB/DF) em 

23/11/1995. Aberto o prazo para emendamento na comissão, que é de cinco sessões, não foram 

apresentadas quaisquer emendas. Como a matéria tramitava em conclusividade, as comissões 

eram, naquele momento, os únicos espaços para se aprimorar o texto da deputada Marta Suplicy. 

O fato de não terem sido apresentadas quaisquer sugestões nesse primeiro momento representava 

um desinteresse inicial pela matéria por parte dos parlamentares. 

Em 14/03/1996, em nova sessão legislativa, portanto, com nova composição da CSSF, a 

relatoria do projeto passou para a deputada Rita Camata (PMDB/ES). Em 21/03/1996, o projeto 

foi devolvido pela relatora sem manifestação e redistribuído à deputada Jandira Feghali (PC do 

B/RJ) para produção do parecer. Apesar das sucessivas trocas de relatores na CSSF, a matéria 

não chegou a ser apreciada nesta comissão em razão de ter-se constituído Comissão Especial para 

apreciar o projeto.  

A constituição de Comissão Especial representa o segundo momento significativo da 

tramitação da proposição e decorreu da solicitação da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio 

Ambiente e Minorias (CDCMAM)
6
 para incluí-la entre as comissões competentes para apreciar o 

projeto (Ofício TP n. 48/1996), o que ocasionou a redistribuição da matéria e a criação da 

Comissão Especial. 

O acréscimo da CDCMAM surgiu de requerimento da própria autora, a deputada Marta 

Suplicy, a qual argumentou pela inclusão da referida comissão no despacho inicial considerando 

que o tema tratado no projeto contempla direito de minoria. Apesar de pertinente o requerimento, 

pode-se inferir que a inclusão de mais uma comissão constituiu manobra para facilitar a 

aprovação da proposição. Isso porque em vez de o projeto ser analisado por três colegiados, com 

                                                 
6
 A CDCMAM foi desmembrada em Comissão de Defesa do Consumidor (CDC), Comissão de Direitos Humanos e 

Minorias (CDHM) e Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) com a Resolução n. 

20, de 2004. 
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as mais variadas composições, devendo-se chegar a um texto comum, ele seria apreciado por uma 

única comissão, cuja composição poderia ser negociada ad hoc. Ademais, o início da tramitação 

apontava para um desinteresse da Comissão e da Casa no debate do tema, representado pela falta 

de apresentação de emendas e pela não produção de um parecer, apesar de três deputados terem 

sido designados para tanto.  Pela astúcia da autora, aumentavam as chances de aprovação do 

projeto, especialmente se a maioria dos membros do órgão fosse simpática à causa ou, ao menos, 

não fosse fortemente contrária. 

A estratégia da constituição de Comissão Especial como forma de facilitar a aprovação da 

matéria foi percebida pelos deputados opositores da matéria, tanto que em discursos proferidos 

em Plenário foi questionada sua regimentalidade (MELLO, 2005, p. 128-129). A intenção dos 

deputados contrários era que o projeto fosse analisado pela CCJR, onde poderia ser rejeitado por 

vício de inconstitucionalidade. Ademais, a apreciação em separado pelas comissões, além de ser 

mais morosa, reduziria e/ou dificultaria o trabalho de advocacy dos setores interessados. 

Entretanto, o argumento contrário à regimentalidade da comissão não foi acolhido. A 

Comissão Especial foi composta de dezessete membros, sendo 4 (quatro) do bloco PFL/PTB, 3 

(três) do bloco PMDB/PSD/PSL/PSC, 3 (três) do bloco PPB/PL, 3 (três) do PSDB, 2 (dois) do 

PT, 1 (um) do PDT e 1 (um) do PSB. A presidência da comissão coube à deputada Maria Elvira 

(PMDB-MG), que designou relator o deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ), ambos favoráveis ao 

projeto. 

Sob o aspecto formal, a composição da Comissão Especial respeitou o princípio da 

proporcionalidade partidária. Quanto ao aspecto material, a princípio, poder-se-ia dizer que a 

composição da comissão não ficara favorável à aprovação do projeto. Isso porque num projeto 

desta natureza seria mais recomendável a predominância feminina, em razão do sentimento 

machista arraigado na maioria dos homens (MELLO, 2005, p. 19). Porém, tanto o quadro de 

titulares (70,58%) quanto o de suplentes (80%) contou com maior percentual masculino. 

Ressalte-se, contudo, que a participação feminina na comissão superou a média do Plenário (em 
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torno de 10%), atingindo 29,41% entre os titulares e 20% entre os suplentes,
7
 a indicar que na 

composição do órgão fracionado buscou-se um arranjo mais simpático à causa. 

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL 

 
SEXO 

FEMININO 

SEXO 

MASCULINO 
ESQUERDA DIREITA

1
 

TITULARES (17) 5 (29,41%) 12 (70,58%) 7 (42%) 10 (58%) 

SUPLENTES (15) 3 (20%) 12 (80%) 7 (46,66%) 8 (53,33%) 

TOTAL (32) 
8 (25%) 

 

24 (75%) 

 
14 (43,75%) 

18 (56,25%) 

 
1 
Uma das vagas de suplência do PMDB foi cedida ao PV, e foi ocupada pelo deputado Fernando Gabeira. 

Tabela 1. Composição da Comissão Especial. 

Dado interessante surgiu quando se separou os membros das comissões por partidos e por 

dispersão no eixo esquerda/direita: entre os parlamentares titulares de direita, 50% são homens e 

50% são mulheres. Entre os titulares de esquerda, 100% são homens. Esse fato demonstra que 

mesmo entre os partidos que ideologicamente tenderiam a ser contrários ao tema, houve 

tendência em se designar membros com perfil mais favorável ao projeto. A práxis da seleção de 

membros na Casa explica o fenômeno: geralmente, os deputados são proativos e requerem a 

indicação para as comissões especiais em que se discutam temas de seu interesse. Logo, para a 

comissão especial designada para tratar da união de pessoas de mesmo sexo, supõe-se que os 

partidos designaram membros que houvessem solicitado participar do órgão e que esses membros 

eram ao menos simpáticos ao tema.   

De qualquer sorte, a predominância dos partidos de centro-direita no órgão (58%) poderia 

representar obstáculo à aprovação
8
. Porém, Mello (2005, p. 10-11 e 138) ressalta que embora na 

Europa o posicionamento favorável a este tipo de proposição seja proposta de partidos mais a 

esquerda, não se teria observado influência do partido no posicionamento dos parlamentares na 

tramitação da matéria na Câmara. O que parece ter norteado o tratamento da matéria pelos 

parlamentares foram as concepções individuais de cada um deles, especialmente quanto à 

religião. 

                                                 
7
 Na 50ª legislatura (1995-1999) havia 42 deputadas, representando aproximadamente 8% da Casa, conforme 

consulta realizada na página da Câmara na internet. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/internet/deputado/DepNovos_Lista.asp?Legislatura=50&Partido=QQ&SX=F&Todos=No

ne&UF=QQ&condic=QQ&forma=lista&nome=&ordem=nome&origem=None. Acesso em 04/04/2013. 
8
 Em todo o trabalho, a classificação da orientação partidária (esquerda-direita) observará o gráfico de Santos e 

Almeida em: SANTOS, Fabiano; ALMEIDA, Acir. Teoria informacional e a seleção de relatores da Câmara dos 

Deputados. In: Dados – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, vol. 48, n. 4, 2005, p. 715. 

http://www.camara.gov.br/internet/deputado/DepNovos_Lista.asp?Legislatura=50&Partido=QQ&SX=F&Todos=None&UF=QQ&condic=QQ&forma=lista&nome=&ordem=nome&origem=None
http://www.camara.gov.br/internet/deputado/DepNovos_Lista.asp?Legislatura=50&Partido=QQ&SX=F&Todos=None&UF=QQ&condic=QQ&forma=lista&nome=&ordem=nome&origem=None
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POSICIONAMENTO DOS MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL 

 
POSICIONAMENTO 

CONHECIDO 

FAVORÁVEIS CONTRÁRIOS 

Esquerda Direita Esquerda
1
 Direita 

TITULARES 

(17) 
14 5 (45,45%) 6 (54,54%) 1 (33,33%) 2 (66,66%) 

SUPLENTES 

(15) 
9 3 (75%) 1 (25%) 2 (40%) 3 (60%) 

TOTAL (32) 23 8 (53,33%) 7 (46,66%) 3 (37,5%) 5 (62,5%) 
1
 Todos os parlamentares de esquerda contrários pertenciam ao PSDB (centro-esquerda). 

Tabela 2. Posicionamento dos membros da Comissão Especial 

Dessa forma, ainda que em linhas gerais se esperasse que uma comissão com 

predominância feminina e de partidos de esquerda fosse mais propensa à aprovação do projeto, o 

que se verifica no caso em tela é que a despeito da predominância masculina de direita, a maioria 

dos membros se declarou favorável ao projeto. Isso aponta para o fato de que as variáveis sexo e 

partido não foram determinantes na adoção do posicionamento parlamentar sobre a matéria na 

Comissão Especial. O projeto tinha, pois, grandes chances de ser aprovado naquela instância 

decisória. 

4.1.1. A deliberação na Comissão Especial 

 

Apesar do cenário montado para a apreciação da matéria de forma conclusiva e por 

Comissão Especial, o projeto perdeu a conclusividade, passando a ser de competência do 

Plenário. Tal decorreu de ofício da Sra. Presidente da Comissão Especial (Ofício n. 2/1996-PR), 

no qual foi requerida a revisão do despacho inicial da matéria, uma vez que o projeto continha 

matéria penal, e não poderia ser apreciado de forma conclusiva pelas comissões
9
. O despacho foi 

revisto e a matéria passou a ser de competência do Plenário, o que viria a dificultar sobremaneira 

a sua apreciação. Esse ponto se constituiu em um terceiro momento de grande interesse para a 

tramitação da matéria.  

Nos trabalhos da comissão foram realizadas treze reuniões, que compreenderam a 

instalação dos trabalhos (uma reunião), a elaboração do roteiro de trabalho (uma reunião), a 

realização de audiências públicas (nove reuniões) e a apresentação (uma reunião) e apreciação do 

                                                 
9
 O RICD prevê que são excetuados da apreciação conclusiva pelas comissões, entre outros casos, os projetos que 

tratem de nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais (art. 24, II, e). 
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parecer do relator (uma reunião). As audiências públicas realizadas contaram com a presença dos 

seguintes expositores: 

25.06.96 Luiz Mott, antropólogo e presidente do Grupo Gay da Bahia. 

06.06.96 Professor Toni Reis, presidente do Grupo Dignidade, de Curitiba. 

13.08.96 Dr. Cláudio Persio Carvalho Leite, médico psiquiatra e psicanalista. 

20.08.96 Exibição do filme “Servindo em silêncio”, do diretor Jeffrey A. Blockneer. Seguido 

de debate com a participação dos deputados Marta Suplicy e Eduardo Mascarenhas. 

27.08.96  Dr. Luiz Edson Fachin, jurista; e Dr. Ronaldo Pamplona, psicólogo e 

psicodramatista. 

08.10.96 Dr. Ricardo Brizolla Balestreri, presidente da Anistia Internacional do Brasil. 

15.10.96 Professor, doutor e padre Leonard M. Martin, diretor do Instituto Teológico Pastoral 

do Ceará. 

29.10.96 Dra. Simone Nogueira, coordenadora dos Direitos Humanos da OAB-DF. 

 

05.11.96 Deputada Sueca BarbroWesterholm. 

 

Da análise dos convidados das audiências públicas, observa-se que a ampla maioria tinha 

posicionamento favorável ao reconhecimento da união
10

. Contrário à causa, apenas o padre 

Leonard M. Martin, embora se tenha mostrado bastante tolerante em relação ao tema, o que não 

era de se esperar de representante do segmento religioso.  

A mencionada predominância pode ter decorrido da necessidade de os parlamentares 

compreenderem a homossexualidade e os relacionamentos homoafetivos, uma vez que o 

principal argumento contrário era conhecido, qual seja, a desconformidade com os princípios 

religiosos/cristãos e morais da sociedade. A seu turno, a presença de juristas forneceria 

embasamentos constitucionais e legais para o tratamento do tema.  

As audiências públicas foram proveitosas para o debate da matéria, embora não tenham 

sido realizadas com o objetivo de convencer os membros da comissão, que já tinham 

posicionamento formado. As audiências promoveram a participação da sociedade civil na 

discussão de tema tão polêmico e complexo e propiciaram ao relator arsenal de informações para 

o estudo da matéria (MELLO, 2005, p. 93). 

                                                 
10

Conforme verificado na documentação produzida pela Comissão Especial destinada a analisar o PL n. 1.151/1995, 

as sugestões de convidados para as audiências públicas foram feitas por 7 (sete) deputados, dos quais 6 (seis) tinham 

posicionamento favorável ao projeto. Apenas 1 (um) deputado contrário sugeriu convidado para a audiência, porém o 

indicado não compareceu. 
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Em seu relatório, o deputado Roberto Jefferson destacou que a homossexualidade não é 

doença e que as relações entre pessoas do mesmo sexo têm implicações de ordem patrimonial. 

Além disso, a regulamentação dessa relação atenderia aos princípios da igualdade, liberdade, 

inviolabilidade da vida privada e da intimidade e à dignidade humana, constituindo a orientação 

sexual um direito personalíssimo.  

No relatório, ressaltou-se que a aprovação do projeto não provocaria mudança de conduta 

ou pensamento na sociedade, mas apenas regularia um fato social existente. Ademais, a sua não-

regulamentação pelo Congresso forçaria uma regulamentação pelo Poder Judiciário. Destacou-se, 

ainda, que há países nos quais a parceria de pessoas do mesmo sexo já é legalizada. Ao final, o 

relator manifestou-se pela aprovação do projeto, com substitutivo. 

As adequações propostas ao texto com o substitutivo visaram criar clara distinção entre a 

união civil entre pessoas do mesmo sexo e o casamento/união estável. Para tal, propôs-se nova 

denominação ao instituto, que passou de “união civil entre pessoas do mesmo sexo” para 

“parceria registrada”. Foi eliminada a restrição temporal de dois anos para a extinção da parceria, 

e acrescentou-se a vedação à adoção, guarda e tutela de menores, dentre outras alterações 

pontuais. 

Em complementação de voto, o relator adotou as sugestões da comissão e adotou a 

expressão “parceria civil registrada” em substituição à sugestão original do relator de “parceria 

registrada”. 

Observa-se, pois, que o substitutivo apresentado pelo relator visou adequar o projeto ao 

legislador médio. Conforme se verificou, a maior parte dos deputados da comissão reconhecia a 

legitimidade da proposta, uma vez que conferia direitos a uma parcela da sociedade. As ressalvas 

dos deputados favoráveis, em muitos casos, centravam-se na similaridade do tratamento da 

matéria com o casamento, o que seria algo não recomendável, seja pelo aspecto meritório, seja 

pela possibilidade de questionamentos quanto à constitucionalidade do projeto. Retirando-se da 

proposta qualquer semelhança com o casamento e a união estável, ter-se-iam mais chances de 

obter o consenso em torno da matéria, facilitando-se sua aprovação. 

A apresentação de parecer e a sua aprovação na Comissão Especial representam o terceiro 

momento relevante para a reconstrução do caminho percorrido pelo PL n. 1.151/1995. O parecer 
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do relator foi apresentado em 26/11/1996 e apreciado pela Comissão Especial em 10/12/1996. 

Participaram da votação do parecer dezesseis deputados, sendo cinco contrários. Dentre os 

deputados contrários, apresentaram votos em separado os parlamentares Severino Cavalcanti e 

Salvador Zimbaldi. O parecer foi, portanto, aprovado pela comissão, a qual se manifestou pela 

aprovação do projeto na forma do substitutivo.  

Antes da aprovação da matéria na Comissão Especial, houve uma tentativa 

“obstrucionista” pelos deputados contrários à matéria. Os deputados Severino Cavalcanti e 

Philemon Rodrigues fizeram longas intervenções visando adiar a conclusão dos trabalhos da 

comissão, diante da certeza de que a matéria seria aprovada. A tentativa não funcionou, e o 

parecer foi votado na mesma reunião. 

Os deputados que se posicionaram contrariamente ao projeto o fizeram basicamente com 

argumentos de natureza religiosa. Subsidiariamente, foi utilizado o argumento da 

inconstitucionalidade da matéria em face do artigo 226, §3º da Constituição Federal. Também se 

ponderou que a lei era desnecessária, pois para a garantia sucessória do companheiro 

homossexual bastaria uma alteração na legislação testamentária. 

Por sua vez, os deputados favoráveis reconheciam a importância da matéria em razão de 

imperativos de cidadania e direitos humanos, além de sua necessidade para assegurar os direitos 

patrimoniais e de sucessão. A afirmação de que a união (ou parceria) que se discutia tinha caráter 

familiar restringiu-se a alguns parlamentares. Inclusive, alguns dos deputados que chegaram a 

comparar o casamento com a parceria civil, acabaram recuando deste posicionamento, como é o 

caso dos parlamentares Tuga Angerami e Sérgio Carneiro, que passaram a evidenciar as 

diferenças entre os institutos (MELLO, 2005, p. 126). 

Alguns poucos deputados mencionaram o sentimento mútuo envolvido na relação 

homoafetiva. Apenas os deputados Fernando Gabeira, Laura Carneiro e Lindberg Farias 

posicionaram-se no sentido de que o amor era o fundamento da parceria que se buscava 

regulamentar (MELLO, 2005, p. 126).  

4.1.2. A proposta chega ao Plenário 
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Após a aprovação do parecer na comissão, a matéria estava pronta para figurar na ordem 

do dia do Plenário para discussão e votação, e esse é o último momento relevante da reconstrução 

histórica da tramitação da matéria, uma vez que ela seria pautada na Ordem do Dia do Plenário 

sem jamais ser realmente discutida ou deliberada. Já no dia 11/12/1996, dia imediato à apreciação 

pela Comissão Especial, foi anunciada a discussão da matéria. Na ocasião, o deputado Salvador 

Zimbaldi apresentou questão de ordem questionando o anúncio da discussão do projeto, uma vez 

que ele não constava da pauta anunciada. Em resposta, o Presidente da Câmara informou que a 

matéria foi aditada à pauta pela Presidência
11

. 

Foi apresentado requerimento subscrito pelos deputados Odelmo Leão, líder do bloco 

PPB/PL, Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar PFL/PTB, Marina Serrano, Vice-Líder 

do Bloco Parlamentar PMDB/PSD/PSL/PSC e Salvador Zimbaldi, Vice-Líder do PSDB 

solicitando o adiamento da discussão por dez sessões para, assim, obstar a apreciação da matéria. 

O adiamento foi solicitado pelos deputados contrários à matéria, sob o argumento de que se 

tratava de matéria complexa, a qual deveria ser analisada mais detidamente
12

. Os parlamentares 

favoráveis, porém, não desejavam o adiamento da discussão, argumentando que esta serviria 

exatamente para dirimir quaisquer dúvidas acerca do projeto. 

Aqui fica evidenciado o desejo dos parlamentares favoráveis ao projeto de iniciar sua 

discussão o quanto antes, embalados pela vitória com ampla margem na Comissão Especial. Os 

parlamentares contrários, por sua vez, desejavam o adiamento da discussão, até mesmo para 

terem acesso ao substitutivo apresentado.  

Colocado em votação simbólica o requerimento de adiamento, foi proclamada sua 

rejeição pelo Presidente. O deputado Ricardo Izar (PPB) requereu a verificação de votação, 

entretanto foi levantado que não havia decorrido uma hora da última votação nominal, o que 

impede, nos termos regimentais, nova verificação. Tal dúvida foi suscitada pelo deputado 

Arnaldo de Faria Sá, que formulou questão de ordem. Em resposta, o presidente ponderou que o 

                                                 
11

 Embora à época a o presidente da Casa fosse o deputado Luís Eduardo (PFL-BA - situação), o projeto de deputada 

da oposição foi incluído extra pauta. 
12

 Diário da Câmara dos Deputados do dia 12/12/1996, p. 33009. 
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regimento permite que ele determine a votação nominal de ofício
13

, tendo-se procedido à votação 

nominal. Como resultado, o requerimento foi aprovado e a discussão adiada por dez sessões.  

 O resultado desta votação indica claramente que uma maioria expressiva dos 

parlamentares da Casa pretendia, no mínimo, estudar a proposição mais profundamente, uma vez 

que 214 deputados opinaram pelo adiamento da discussão da matéria, contra 143 que desejavam 

que a discussão se iniciasse naquela sessão (outros 12 deputados se abstiveram, totalizando 369 

deputados votantes).  

VOTAÇÃO DO REQUERIMENTO DE ADIAMENTO DA DISCUSSÃO – SESSÃO DE 11/12/1996 

 ESQUERDA CENTRO DIREITA 

NÃO (143) 99 (69,23%) 25 (17,48%) 19 (13,28%) 

SIM (214) 41 (19,15%) 40 (18,69%) 133 (62,14%) 

ABSTENÇÕES (12) 7 (58,33%) 2 (16,66%) 3 (25%) 

Tabela 3. Votação do requerimento de adiamento da discussão (Sessão de 11/12/1996). 

A orientação dos líderes para essa votação se dividiu da seguinte forma: orientaram “não” 

as bancadas do PDT, PC do B, PT, PSB, PV, PPS; orientaram “sim” as do PPB/PL e PFL/PTB. 

As bancadas do PSDB e do PMDB liberaram suas bancadas, embora anteriormente tivessem 

orientado “sim”. Percebe-se que 100% dos partidos que orientaram “não” são de esquerda, 

enquanto que 100% dos que orientaram “sim” são de direita. Quanto aos partidos que liberaram 

suas bancadas, 50% são de centro (PMDB) e 50%, de esquerda (PSDB). Interessante notar que o 

deputado Jair Menegueli (PT) questionou ao Presidente qual era a posição do governo sobre o 

requerimento, ao que foi respondido que “questão aberta, segundo o Deputado Benito Gama”. 

Em resposta, o deputado Jair argumentou “Pois é. Mas seria importante que o Governo se 

pronunciasse a favor ou contra”.  

Após essa data, a discussão foi adiada em diversas oportunidades (25/06/1997, 

19/01/1999, 08/05/2001, 09/05/2001, 16/05/2001, 22/05/2001, 23/05/2001, 29/05/2001, 

30/05/2001), seja por requerimento, por iniciativa de ofício pelo Presidente, pelo encerramento da 

sessão, pelo trancamento da pauta. 

4.1.3. O ocaso do PL 1.151/1995 

 

                                                 
13

 Embora tal previsão não esteja expressa no Regimento Interno da Câmara dos Deputados, ela decorre da 

interpretação do art. 185, §1º e da práxis legislativa.  
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Em 04/12/1997, a própria autora, com a concordância de todos os líderes presentes
14

, 

requereu a retirada de pauta do projeto alegando que o tema não estava maturado o suficiente 

para “ser votado de afogadilho”, não se justificando a decisão de matéria tão polêmica tarde da 

noite, vez que a sessão já havia se estendido além do horário
15

.  

Esta sessão é emblemática para o estudo do caso, uma vez que, após esta data, o projeto 

efetivamente “morreu” na Câmara dos Deputados. Colocado em votação simbólica o 

requerimento de retirada de pauta, foi proclamado como resultado sua rejeição.  A deputada 

Marta Suplicy requereu a verificação de votação. Na orientação da bancada, a maioria das 

bancadas entrou em obstrução. Só encaminharam a votação o PSTU (“sim”), PL e PPB (“não”) e 

o PTB (“não”, mas liberou a bancada) 
16

. O resultado da votação nominal foi 7 votos “sim”, 122 

“não” e 3 abstenções. Em razão do total de apenas 132 deputados, a sessão foi encerrada em 

razão da falta de quórum, ficando o projeto novamente pendente de deliberação.  

VOTAÇÃO DO REQUERIMENTO DE RETIRADA DE PAUTA – SESSÃO DE 04/12/1997 

 ESQUERDA CENTRO DIREITA 

NÃO (122) 18 (14,75%) 16 (13,11%) 88 (72,13%) 

SIM (7) 3 (42,85%) 2 (28,57%) 2 (28,57%) 

ABSTENÇÕES (3) 0 (0%) 2 (66,66%) 1 (33,33%) 

Tabela 4. Votação do requerimento de retirada de pauta (Sessão de 04/12/1997). 

Após isso, a autora ainda logrou incluir o projeto na pauta das convocações 

extraordinárias do Congresso Nacional de 1997 e 1999, mas sem sucesso em sua apreciação. 

Enfim, o projeto foi definitivamente “enterrado” em 31/05/2001, quando, por acordo de líderes, 

foi retirado de pauta, para onde não mais voltou. A última movimentação da proposição consiste 

em requerimento de inclusão na pauta formulado em 14/08/2007, pelo deputado Celso 

Russomano, mas que sequer chegou a ser apreciado.  

4.2 O debate da matéria na Câmara dos Deputados 

 

                                                 
14

 Estavam presentes na sessão e os líderes do Bloco PT/PDT/PC do B, do PPB, do PFL, do PV, do PSDB, do PTB, 

Líder do Governo e do Bloco PMDB/PSD/PSL/PRONA. 
15

 Encaminhamento do requerimento de retirada de pauta pela deputada Marta Suplicy. DCD de 05/12/1997, p. 

40247-40248. 
16

 PSDB, Bloco de Oposição, PPS, PV, PSTU, Bloco PT/PDT/PC do B e Bloco PMDB/PSD E PRONA declaram-se 

em obstrução. O PMDB se declarou em obstrução, mas liberou a bancada. 
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Após a apresentação do PL n. 1.151/1995, a temática voltou à Câmara dos Deputados em 

vários outros projetos. Conforme pesquisa solicitada ao Centro de Documentação e Informação 

da Câmara dos Deputados (Cedi) sobre o tema da união civil homoafetiva, observa-se que foi 

apresentado um total de 31 proposições, distribuídas entre projetos de lei (PLs) e projetos de 

decreto legislativo (PDCs). Deste total, estão ativas, ou seja, ainda em tramitação, 21 

proposições, ao passo que 10 estão inativas (arquivadas), conforme tabela abaixo: 

ANÁLISE DAS PROPOSIÇÕES SOBRE UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO 

 ATIVAS INATIVAS TOTAL 

PROPOSIÇÕES 21 10 31 

PDCs 3 6 9 

PLs 18 4 22 

PLs ESPECÍFICOS SOBRE A 

UNIÃO CIVIL 
7 3 10 

 FAVORÁVEIS CONTRÁRIOS TOTAL 

PLs ESPECÍFICOS SOBRE A 

UNIÃO CIVIL 
9 1 10 

Tabela 5. Análise das proposições sobre união civil entre pessoas do mesmo sexo. 

Interessante notar que os PDCs se referem convocação de plebiscitos para consulta da 

população acerca do tema da união civil e à sustação da decisão do Supremo Tribunal Federal 

nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI n. 4277) e da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF n. 132), que reconhece a entidade familiar da 

união entre pessoas do mesmo sexo.  

Quanto aos PLs, do total de 22 proposições, 10 delas tratam especificamente sobre o tema 

da união civil, sendo 7 ativas e 3 inativas, e 9 favoráveis e 1 contrária. 

A partir da análise das proposições, observa-se que todos os projetos sobre a temática 

foram propostos por parlamentares, e nenhum deles, com exceção do PL n. 1.151/1995, foi 

aprovado nem mesmo em comissões. Assim, a escolha do referido projeto para análise decorreu 

do fato de se tratar da proposição que teve maior repercussão na Casa, porque percorreu o maior 

caminho de tramitação. 

Por outro lado, além das audiências públicas realizadas pela Comissão Especial 

constituída para apreciar o projeto da deputada Marta Suplicy, também foram realizados diversos 

eventos relacionados ao grupo LGBT nas comissões permanentes da Câmara, em alguns dos 

quais foi debatida a temática da união civil homoafetiva. 
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EVENTOS EM COMISSÕES SOBRE TEMAS RELACIONADOS À COMUNIDADE LGBT 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS 

DATA EVENTO 

15/05/2012 
Seminário - IX Seminário LGBT no Congresso Nacional - Respeito à Diversidade se Aprende na 

Infância 

23/11/2011 
Seminário - Plano Nacional de Educação: Mobilização Nacional por uma Educação sem 

Homofobia 

24/11/2010 Seminário - Assassinatos praticados contra a população LGBT 

14/05/2009 VI Seminário Nacional pela Cidadania LGBT 

17/08/2005 Encontro Nacional Sobre Direitos Humanos. Painel Gênero, Raça e Etnia na Comunicação 

25/05/2005 Audiência Pública - Avaliação do Programa Brasil Sem Homofobia 

25/11/2003 
Audiência Pública - Debate Sobre o Tema Transexualidade à Luz da Ciência, do Direito e da 

Cidadania 

06/05/2003 
 Audiência Pública - Debate Sobre Mecanismos e Instrumentos de Defesa dos Homossexuais na 

Sociedade 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

23/11/2011 Plano Nacional de Educação - Mobilização para Educação sem Homofobia 

17/05/2011 VIII Seminário LGBT 

15/12/2010 Limites entre Liberdade de Expressão, Censura e Homofobia  - parte1, parte 2 

24/11/2010 Assassinatos praticados contra a população LGBT 

23/11/2010 Escola sem Homofobia 

18/05/2010 VII Seminário LGBT - parte 1, parte 2 

22/10/209 Homofobia nas Escolas 

14/05/2009 VI Seminário LGBT 

12/07/2006  III Seminário GLBT - parte 1 - parte 2 

28/06/2005 Homofobia e os direitos humanos dos GLBTs 

COMISSÕES DE CULTURA, DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA E DE EDUCAÇÃO 

14/05/2013 X Seminário LGBT  

Tabela 6. Eventos em comissões sobre temas relacionados à comunidade LGBT. 

Verifica-se, portanto, que o tema vem ganhando espaço na Câmara dos Deputados, seja 

por intermédio da apresentação de proposições, seja por intermédio de audiências públicas e 

seminários realizados nas comissões. Assim, vem-se aprimorando o debate do tema no Poder 

Legislativo, especialmente na última década. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/documentos/notas-taquigraficas/nt15052012a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp/documentos/copy_of_notas-taquigraficas/2011/sem.-plano-nacional-de-educacao-mobilizacao-educacao-sem-homofobia
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp/documentos/copy_of_notas-taquigraficas/2010/os-limites-entre-liberdade-de-expressao-censura-e-homofobia-parte-1
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp/documentos/copy_of_notas-taquigraficas/2010/limites-entre-liberdade-de-expressao-censura-e-homofobia-parte-2
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp/documentos/copy_of_notas-taquigraficas/2010/criterios-de-promocao-efetivo-quadro-especial-das-forcas-armadas
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp/documentos/copy_of_notas-taquigraficas/2010/23.11.2010-escola-sem-homofobia
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp/documentos/copy_of_notas-taquigraficas/2010/vii-seminario-lgbt-parte1
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp/documentos/copy_of_notas-taquigraficas/2010/vii-seminario-lgbt-parte2
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp/documentos/copy_of_notas-taquigraficas/2009/NT%20-%20Homofobia%20nas%20Escolas%20-%2022%2010%2009.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp/documentos/copy_of_notas-taquigraficas/2009/Notas-taquigraficas.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp/documentos/copy_of_notas-taquigraficas/2006/iii-seminario-glbt-parte-1
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp/documentos/copy_of_notas-taquigraficas/2006/iii-seminario-glbt-parte-2
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp/notas-taquigraficas/2005/ntjunho.pdf
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5 ANÁLISES E DISCUSSÕES  

 

O estudo do caso, aliado às teorias relacionadas, propiciou a formulação de sete hipóteses, 

relacionadas no capítulo 3. Agora, buscar-se-á comprová-las ou refutá-las a partir do estudo de 

caso realizado. 

Retomando-se a tramitação nas duas principais esferas de deliberação – Comissão 

Especial e Plenário, pode-se  observar  que a tramitação do PL n. 1.151/1995 teve 

direcionamentos bem diversos nos dois momentos. Na primeira esfera de apreciação, a defesa do 

projeto foi bem mais significativa, seja pela composição amplamente favorável à matéria, pelo 

direcionamento das audiências públicas e pela ampla maioria obtida na votação do parecer. A 

maioria dos discursos e intervenções na comissão foi favorável ao projeto. 

DISCURSOS NA COMISSÃO ESPECIAL 

 SEXO 

MASCULINO 

SEXO 

FEMININO 
ESQUERDA CENTRO DIREITA 

FAVORÁVEIS 

(15) 
10 (66,66%) 5 (33,33%) 9 (60%) 1 (6,66%) 5 (33,33%) 

CONTRÁRIOS 

(5) 
5 (100%) 0 (0%) 1 (20%) 0 (0%) 4 (80%) 

Tabela 7. Discursos na Comissão Especial. 

No Plenário, porém, a situação se inverteu. Foram 55 (cinquenta e cinco) 

pronunciamentos contrários ao projeto, contra 26 (vinte e seis) favoráveis, dos quais 18 (dezoito) 

foram da autora do projeto. Manifestaram-se contra o projeto vinte e dois deputados, enquanto 

apenas seis se pronunciaram favoravelmente. 

DISCURSOS EM PLENÁRIO 

 SEXO 

MASCULINO 

SEXO 

FEMININO 
ESQUERDA CENTRO DIREITA 

FAVORÁVEIS 

(6) 
5 (83,33%) 1 (16,66%) 4 (66,66%) 0 (0%) 2 (33,33%) 

CONTRÁRIOS 

(22) 
21 (95,45%) 1 (4,54%) 6 (27,27%)

1
 4 (18,18%) 12 (54,54%) 

1
 Dos 6 deputados de esquerda contrários, 5 pertenciam ao PSDB (centro-esquerda). 

Tabela 8. Discursos em Plenário. 

Ressalte-se que nas duas oportunidades em que ocorreu votação em torno do projeto no 

Plenário – requerimentos de adiamento da discussão e retirada de pauta – o resultado das 

votações apontava que maioria da Casa se mostrava contrária ao projeto ou pelo menos não 
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desejava deliberá-la. Isso porque, num primeiro momento, em que o posicionamento pró-projeto 

parecia ter mais força (logo após a aprovação da matéria na Comissão Especial), foi aprovado 

requerimento de adiamento da discussão.  

Após, quando o projeto estava em vias de ser discutido, um recuo da autora diante do 

cenário desfavorável demonstrou uma maioria contrária ao projeto na votação do requerimento 

de retirada de pauta. Na ocasião, a autora usou de manobra regimental para evitar a rejeição do 

projeto, uma vez que, embora não esteja explícito nas notas taquigráficas, pode-se inferir sua 

influência na opção pela obstrução da maioria das bancadas. 

Enquanto as variáveis sexo e partido não se mostraram determinantes na Comissão, 

verifica-se que em Plenário, dos 22 parlamentares que se manifestaram contrariamente ao 

projeto, havia apenas uma mulher, a indicar uma maior intolerância masculina ao tema. Ademais, 

apesar de o partido não ser determinante no posicionamento sobre o projeto, os deputados que se 

pronunciaram contrariamente a ele em Plenário tendiam a ser das agremiações de centro-direita, 

conforme demonstra a Tabela 8. 

Verifica-se, pois, que o tema foi debatido na Câmara dos Deputados. Na atualidade, o 

tema volta à cena no Brasil e no mundo, seja com a visibilidade da Comissão de Direitos 

Humanos e Minorias, sob a presidência do deputado Pastor Marco Feliciano (PSC-SP), acusado 

de intolerância com os homossexuais e outras minorias, e com a presença de deputado 

assumidamente homossexual na Casa (deputado Jean Wyllys – PSOL-RJ), seja com sua 

discussão na Suprema Corte dos Estados Unidos
17

. Apesar disso, o tema da união homossexual 

não foi formalmente decidido pela Casa. 

5.1. A diferença de composição média da comissão especial possibilitou a aprovação da 

matéria 

 

É a partir desse panorama que se busca responder às hipóteses formuladas para a 

pesquisa: a primeira hipótese levantada foi a de que, com base na teoria informacional, a 

                                                 
17

 Na mídia, o tema também tem ganhado grande visibilidade. As revistas Veja, no Brasil, e Time, nos Estados 

Unidos, publicaram matérias de capa sobre o assunto, sendo que a última foi mais ousada ao colocar na capa uma 

foto de beijo gay.  Revista Veja, edição n. 2316, ano 46, n. 15, 10 abr. 2013. 
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aprovação da matéria na Comissão Especial se deveu à composição extremada desse órgão 

em comparação com o Plenário.  

Em primeiro lugar, deve-se destacar que a composição da Comissão Especial respeitou o 

princípio da proporcionalidade partidária. Apenas a inclusão do deputado Fernando Gabeira (PV) 

decorreu de cessão de vaga do PMDB, conforme OF/GAB/I/N. 399, de 13/06/1996, assinado 

pelo deputado Michel Temer, líder do Bloco PMDB/PSD/PSL/PSC/PMN. 

Apesar da observância da proporcionalidade partidária, verifica-se que a ampla maioria 

dos membros da comissão, titulares e suplentes, era favorável ao projeto, conforme demonstra a 

Tabela 2
18

.  Os documentos oficiais produzidos pela Comissão Especial não permitem observar 

alguma influência da autora ou de segmentos favoráveis ao projeto na composição extremada do 

colegiado. Todavia, a intencionalidade do enviesamento da comissão é noticiada pelo deputado 

Salvador Zimbaldi na leitura de seu voto em separado, na reunião da Comissão Especial de 

10/12/1996, na qual ocorreu a votação do parecer do relator. Afirmou o deputado: 

E nós particularmente registramos já na primeira sessão desta Comissão a nossa 

indignação não somente a respeito do projeto, mas também a respeito da 

maneira como foi feita a composição da Comissão, quando foram pinçados, 

pelo menos convidados, Deputados das mais diversas bancadas a comporem 

esta Comissão, principalmente sendo esses Deputados a favor, 

diferentemente até do que foi citado anteriormente, quando as bancadas 

discutirão, por exemplo, o caso da reeleição. (grifamos). 

O discurso do deputado dá a entender que os integrantes da Comissão foram escolhidos 

majoritariamente entre aqueles favoráveis ao projeto por meio de algum tipo de acordo, enquanto 

os deputados contrários parecem ter-se auto-indicado, com o objetivo de marcar posição. 

Ao se cruzar a variável sexo do parlamentar membro da comissão com a variável posição 

ideológica do partido, verificou-se que houve um esforço dos partidos de direita em indicar 

deputadas para comporem a comissão especial, resultando em uma proporcionalidade de 

mulheres na comissão superior em mais de 100% da composição do Plenário. Esse esforço, 

segundo se depreende da práxis legislativa, pode ter sido envidado pelas próprias parlamentares, 

que, sensíveis ao tema, requereram aos líderes de suas bancadas a participação na comissão. 

Contudo, a aquiescência do Líder também deve ser levada em consideração, como ato de não 

                                                 
18

  Dentre os parlamentares titulares (17 membros) foi possível identificar por suas manifestações o posicionamento 

de 14 deles, dos quais 11 eram favoráveis ao projeto, o que representa 78,57%. 
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oposição à deliberação do tema na comissão especial. Como resultado, constituiu-se uma 

comissão simpática ao tema em estudo. 

A ampla maioria favorável se manifestou nos discursos proferidos na Comissão Especial, 

no âmbito da qual houve manifestação favorável ao projeto de 15 parlamentares, contra 5 

contrários. Esse fato evidencia que a composição do colegiado não refletiu o posicionamento do 

Plenário, uma vez que nessa esfera maior de decisão a situação se inverteria, com 6 parlamentares 

discursando favoravelmente ao projeto contra 22 contrários
19

. 

Como afirmado anteriormente, a composição média e proporcional das comissões é 

variável explicativa para o sucesso da aprovação de proposições no Plenário, após a sua 

aprovação pelo sistema de comissões. No caso em tela, a Comissão não constituía um 

microcosmo do Plenário, mas ao contrário, tinha posicionamento bem distinto deste, o que foi 

decisivo para o insucesso do projeto no Plenário. 

Ademais, na perspectiva de Santos e Almeida, a Comissão Especial foi pouco informativa 

porque o relator já tinha posicionamento formado sobre a matéria, o que reduziu seus incentivos a 

buscar mais informação e prejudicou a abordagem informacional da comissão (Santos e Almeida, 

2005, p. 703).  

Por outro lado, ainda que tenha sido utilizado o instrumento informacional das audiências 

públicas, observou-se um direcionamento nos convites, pois dentre os onze convidados, 10 eram 

favoráveis ao projeto e apenas um contrário, afastando-se o contraditório, princípio desejado no 

Legislativo, principalmente para temas polêmicos. Observa-se, pois, que formalmente foram 

abertos canais de deliberação, especialmente na Comissão Especial, onde foram realizadas várias 

audiências públicas. Destarte, a inclusão da sociedade no debate tende a tornar o processo 

decisório mais informado, bem como mais representativo.  

Entretanto, materialmente não se verificou a ocorrência de deliberação no sentido trazido 

por Rocha (2010), uma vez que a composição enviesada da comissão e dos convidados das 

audiências, aliadas às pré-concepções dos parlamentares e seu compromisso com uma agenda 

eleitoral específica fizeram com que o espaço de discussões não fosse propriamente utilizado. As 

                                                 
19

 Vide Tabelas 7 e 8. 
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discussões serviram apenas para um reforço de posição, um “jogar para a plateia”, pois em 

nenhum momento vislumbrou-se a possibilidade de convencimento de uma parte pela outra. 

Especialmente entre o grupo contrário ao projeto, verificou-se o uso de artifícios como 

argumentos de impacto, comparações esdrúxulas, e a ridicularização do assunto, afastando a 

discussão da racionalidade que lhe é própria. Resta, portanto, que a deliberação, no sentido 

apresentado por Rocha (2010) ficou prejudicada no caso em estudo. 

5.2. Há traços de distributivismo na atuação estratégica de determinados atores  

 

A segunda hipótese de pesquisa previa o ganho pessoal de alguns parlamentares com a 

apresentação, deliberação e aprovação da matéria pela Câmara dos Deputados, segundo 

preleciona a vertente distributivista. A teoria se aplica à hipótese, ao menos em relação à 

deputada Marta Suplicy. Segundo esta teoria, os parlamentares buscam benefícios concentrados 

para suas clientelas e utilizam-se das comissões para alcançar este objetivo, pois em colegiados 

menores o consenso é mais facilmente atingido. Ademais, a composição das comissões é mais 

homogênea, uma vez que os parlamentares são atraídos para elas com interesses em comum, e a 

possibilidade de deliberação final da matéria (poder conclusivo) propicia a tomada de decisões 

descentralizadas que não necessariamente espelham a posição do legislador médio (Limongi, 

1994, p. 9-13). 

A deputada Marta Suplicy tem afinidade com o tema do projeto, de modo que a mera 

apresentação da proposição lhe renderia benefícios eleitorais no futuro, assim como a aprovação 

do parecer na comissão especial. A aprovação final da matéria e a sua transformação em norma 

jurídica teria o condão de eternizar o elo entre o nome da deputada e a união entre pessoas do 

mesmo sexo.  Em razão disso, a deputada se mostrou bastante empenhada em sua aprovação. 

Agiu, portanto, estrategicamente, requerendo a inclusão de mais uma comissão no despacho 

inicial, o que ocasionou a criação de Comissão Especial e, assim, a apreciação da matéria por um 

único colegiado, cujos membros seriam designados naquele momento. Tal movimentação 

propiciou um aumento exponencial nas chances de aprovação do projeto, pois além de serem 

reduzidas as instâncias deliberativas onde seria necessário alcançar o consenso (poder 



55 

 

conclusivo), a composição deste órgão fracionado poderia ser negociada com vistas a direcioná-

lo para a aprovação do projeto. 

Como já afirmado anteriormente, embora não se vislumbre o enviesamento intencional da 

composição da Comissão nos documentos oficiais, ele pode ser inferido pelo contexto, 

especialmente diante do posicionamento tão distinto desta em relação ao verificado em Plenário. 

A análise da tramitação do projeto mostrou que a autora tinha muito interesse na 

aprovação do projeto, motivado por questões distributivistas. Desde o início da tramitação, a 

autora buscou facilitar a aprovação da matéria, principalmente pela ação estratégica de constituir 

Comissão Especial para o tema. Entretanto, a perda do poder conclusivo dificultou sobremaneira 

a apreciação do projeto, uma vez que o Plenário mostrava-se contrário à matéria. Apesar disso, a 

autora continuou se esforçando para obter a aprovação do projeto, seja com diversos discursos 

proferidos em Plenário (18 pronunciamentos), seja com a inclusão do projeto na pauta das 

convocações extraordinárias do Congresso Nacional de 1997 e 1999. Nesta última ação, a autora 

expressou seu desejo de ver a proposição apreciada antes do término do seu mandato, o que não 

foi possível. Isso indica que o tema fazia parte da agenda eleitoral da deputada e que ela tinha a 

expectativa de que o êxito em sua aprovação lhe traria maiores benefícios eleitorais.  

Sobre a importância do tempo para a arena parlamentar, Hiroi e Rennó (2012, p. 3) 

afirmaram que “since time is of essence in politics, as elected politicians must periodically 

account their achievements to the citizens, a decisional delay poses a fundamental challenge to a 

political system and politicians”. Assim, o desafio da demora na apreciação de projetos de lei 

decorre do fato de que os mandatos são temporários e para a reeleição é necessário contentar as 

bases, o que ficou demonstrado na atitude da autora do projeto.  

No que tange aos demais deputados favoráveis à matéria na Comissão Especial, não se 

verifica, a princípio, que seu posicionamento favorável ao projeto teria fundamentos 

distributivistas no sentido de lhes render benefícios eleitorais futuros, pois eles não estavam 

ligados a movimentos LGBT. Inclusive, a presidente da Comissão externou em reunião seu 

receio inicial em aceitar o cargo, por ser oriunda do estado de Minas Gerais, tido como 

conservador. Também o deputado Roberto Jefferson afirmou em discurso que era considerado na 

Casa como um parlamentar conservador. Apenas o deputado Fernando Gabeira é tido 
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publicamente como mais vanguardista e liberal em suas opiniões. Assim, tem-se que apenas a 

deputada Marta Suplicy, por seu notório envolvimento com as causas das minorias homossexuais 

teria um fundamento distributivista para buscar a aprovação do projeto. 

Quanto ao apoio com vistas a posterior acordo por de trocas de votos, com concessões 

recíprocas entre os parlamentares (Limongi, 1994, p. 9), também não foi possível comprovar tal 

ocorrência na tramitação do projeto. 

Destarte, a diferença considerável entre a composição da Comissão Especial e do Plenário 

demonstrou um claro direcionamento no arranjo daquele órgão. Em decorrência, a aprovação do 

projeto naquela esfera decisória foi muito facilitada diante da ampla maioria favorável. O estudo 

demonstra que a autora não encontrou a mesma facilidade em Plenário, o que possibilita 

confirmar tanto a primeira quanto a segunda hipótese, no sentido de que a aprovação da matéria 

no âmbito da Comissão Especial se deveu à composição extremada deste órgão em relação ao 

Plenário, o que evidencia características distributivistas, ao menos em relação à autora do projeto. 

5.3. A perda de conclusividade não se comprova como variável explicativa para a aprovação 

na comissão 

 

Como decorrência da primeira hipótese, infere-se que a perda da conclusividade do PL 

n. 1.151/1995 facilitou a aprovação da matéria no âmbito da Comissão Especial, uma vez 

que os deputados estavam cientes da composição média diferenciada da comissão em relação ao 

Plenário, e do fato de que a matéria ainda teria de se submeter a esta segunda instância decisória. 

Esta nova hipótese espelha uma suposição de que os parlamentares, cientes da 

necessidade de aprovação da matéria em Plenário teriam optado por prestar um favor político, por 

deferência à autora e ao relator, no sentido de se posicionar favoravelmente à matéria, 

especialmente em razão de a Comissão não ser a instância final de deliberação do projeto. 

Como afirmado anteriormente, a partir da análise da documentação oficial produzida pela 

comissão e os discursos proferidos em Plenário não se pode concluir que tenha havido um acordo 

político entre a autora do projeto e os parlamentares que se posicionaram favoravelmente ao 

projeto com vistas a posteriores concessões da autora por benefícios eleitorais. 
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Ademais, em um tema tão polêmico como a união civil entre pessoas do mesmo sexo, não 

se vislumbra um efeito benéfico de seu apoiamento senão se o parlamentar efetivamente tiver 

convicção deste posicionamento. 

Ressalte-se, ainda, que a perda da conclusividade da matéria se deu apenas depois de 

constituída e instalada a Comissão Especial. Assim, a composição enviesada do colegiado se deu 

quando ainda havia a expectativa de que o projeto não seria encaminhado a Plenário. Desse 

modo, não se vislumbra que a perda da conclusividade tenha interferido na aprovação da matéria 

na Comissão Especial porque sua composição já era indicativa da aprovação do projeto, diante da 

maioria favorável.  

Por outro lado, diante a polêmica que circunda o tema, poder-se-ia esperar que segmentos 

contrários fossem interpor recurso contra o poder conclusivo da comissão, o que foi inclusive 

salientado pelo deputado Salvador Zimbaldi, na segunda reunião da Comissão Especial, na 

ocasião em que a presidente do órgão anunciou a perda da conclusividade. Entretanto, não é 

possível concluir que os deputados poderiam antever um provável recurso contra a apreciação 

conclusiva e, como decorrência, se mobilizariam para propiciar a aprovação do projeto em uma 

comissão direcionada para tal. 

 Acrescente-se que os parlamentares contrários, ainda que com o objetivo de firmar seu 

posicionamento com vistas para suas bases (teoria distributivista), mantiveram firme oposição 

durante o curso dos trabalhos da Comissão Especial. Dentre os instrumentos usados pelos 

deputados opositores do projeto incluem-se desde argumentação de impacto, associando-se o 

projeto com o casamento (o que era veementemente evitado pelos favoráveis), até a utilização de 

instrumentos obstrucionistas para adiar a apreciação da matéria, como é o caso de pedido de 

vistas na Comissão, requerimento de leitura da ata, sucessivas questões de ordem, leitura de 

longos votos em separado, pedidos de verificação de votação, dentre outros. 

Por todo o exposto, não se pode confirmar a terceira hipótese, no sentido de que a perda 

da conclusividade facilitou a aprovação da matéria na Comissão Especial, porque 1) a 

composição extremada da comissão foi estabelecida quando o projeto ainda tinha apreciação 

conclusiva; 2) não é possível afirmar que os parlamentares e líderes já anteviam um provável 

recurso contra a apreciação conclusiva do projeto; 3) não é possível concluir pela existência de 
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acordos de concessões recíprocas entre os integrantes da comissão e a autora com vistas a 

facilitar a aprovação do projeto; 4) o apoiamento a projeto com tema tão polêmico poderia ter 

efeito eleitoral negativo, e não positivo, para os parlamentares; 5) os parlamentares contrários 

fizeram oposição consistente ao projeto, seja por meio de discursos contundentes, seja por meio 

da utilização de recursos obstrucionistas, a indicar que não ignoraram o projeto porque ele ainda 

seria submetido a Plenário. 

5.4. A ideologia partidária não é determinante para a deliberação da proposta  

 

A hipótese de número quatro apresenta um argumento de ordem partidária, no sentido de 

que, dado o maior engajamento dos partidos de esquerda nas causas das liberdades individuais e 

minorias, os parlamentares que se manifestavam favoravelmente ao projeto tendiam a ser 

de esquerda, ao passo que os que se colocavam contrariamente tendiam a ser de centro-

direita. 

 Esta hipótese parte do princípio de que os parlamentares de direita são em geral mais 

conservadores, de modo que o projeto seria mais facilmente recepcionado pelos parlamentares 

das agremiações de esquerda. 

 Os pronunciamentos na Comissão Especial e em Plenário confirmam a hipótese 

formulada. Na Comissão, 60% dos deputados que se pronunciaram favoravelmente ao projeto 

eram de agremiações de esquerda; entre os contrários, 80% eram de agremiações de direita
20

. Em 

Plenário, 66,66% dos que se pronunciaram favoravelmente ao projeto eram de esquerda, ao passo 

que 54,54% dos que eram contrários pertenciam a partidos de direita, 18,18% a partido do centro 

(PMDB) e 5 dos 6 parlamentares de esquerda pertenciam ao PSDB (centro-esquerda)
21

. 

 A mesma relação não se dá com a mesma exatidão quando se analisa a composição da 

Comissão Especial. Neste colegiado, dos titulares que se sabia o posicionamento (14), 54,54% 

dos deputados favoráveis ao projeto eram de direita, enquanto 45,45% eram de esquerda. Dentre 

os contrários, a hipótese se confirma, pois 66,66% eram de direita, ao passo que 33,33% eram de 

                                                 
20

 Vide Tabela 7. 
21

 Vide Tabela 8. 
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centro-esquerda (PSDB)
22

. Saliente-se, contudo, que esta variação na composição da Comissão 

Especial em relação aos discursos pode ter relação direta com o enviesamento do órgão, para o 

qual foi selecionada, dentre as diversas bancadas, uma maioria favorável. 

Entretanto, apesar da confirmação da hipótese, não se tem elementos para afirmar que o 

partido a que pertence é determinante no posicionamento do parlamentar, pois existem deputados 

favoráveis e contrários tanto nos partidos de direita quanto nos de esquerda. Neste ponto, destaca-

se que o relator da matéria pertencia a uma agremiação de direita (PTB), mas se declarou 

favorável ao projeto desde o princípio. 

Portanto, pode-se inferir apenas que os parlamentares de esquerda se sentiam mais 

confortáveis para discursar favoravelmente ao tema. Em verdade, o que parece ser mais 

determinante neste tema é a concepção religiosa do parlamentar. 

 As próximas hipóteses dizem respeito, especificamente, à tramitação da matéria em 

Plenário. Neste segundo colegiado, verifica-se uma total inversão de paradigma, pois enquanto na 

Comissão Especial a maioria favorável “atropelou” os deputados oposicionistas apesar das 

tentativas de obstrução, em Plenário os deputados favoráveis não conseguiram emplacar o 

projeto. 

5.5. A força governista e o PL 1.151/1995 

 

Outra hipótese considerada parte do pressuposto de alguns estudos segundo os quais os 

projetos de interesse do governo têm maior chance de êxito no Congresso. O apoio do governo 

representa, além de uma possível maioria decorrente de coalizões, a possibilidade de distribuição 

de recursos de patronagem (cargos) em troca do apoio político, bem como uma maior facilidade 

para obter instrumentos como a urgência. Neste sentido, infere-se que não havia vontade 

política do governo para a deliberação da matéria, o que foi evidenciado pela ausência de 

utilização de recursos regimentais tendentes a acelerar sua apreciação. 

                                                 
22

 Vide Tabela 2. 
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A preponderância do Poder Executivo na aprovação de matérias na Câmara dos 

Deputados foi objeto de estudo de diversos cientistas políticos. Conforme observaram Figueiredo 

e Limongi (1999, p. 78 apud Felinto, 2007, p. 25): 

A partir do exercício dos amplos poderes legislativos que lhe concedeu a 

Constituição de 1988, o Executivo se tornou o principal legislador de jure e de 

fato. Mais do que isto, tais poderes tornaram o Executivo capaz de determinar a 

agenda do Legislativo: tanto em termos de timing quanto de conteúdo, 

garantindo-lhe uma alta capacidade de aprovação de seus projetos e de sucesso 

nas suas propostas legislativas. Na verdade, o padrão de produção legislativa 

observada não se encontra muito distante do que se verifica em regimes 

parlamentaristas, seja sob o prisma da iniciativa, seja do grau de sucesso das 

proposições do Chefe do Executivo. 

No mesmo sentido Amorim Neto e Santos (2003, p. 691-692): 

Nossa análise sobre quem consegue aprovar seus projetos mostra que o 

Congresso brasileiro tem um papel de menor importância no processo legislativo 

não só por causa das restrições impostas pelo segredo ineficiente – isto é, a 

ampla delegação ao Executivo da autoridade para tomar decisões sobre políticas 

públicas de abrangência nacional –, mas também em virtude dos incentivos à 

construção das carreiras parlamentares. A essência desses incentivos é que o 

Poder Executivo é o locus fundamental da influência política, o que dissuade os 

deputados de tentarem construir uma carreira mais duradoura no Congresso. A 

falta de políticos dispostos a permanecer muito tempo no Congresso enfraquece 

ainda mais o papel do Legislativo na formulação de políticas nacionais. Em 

síntese, os fracos incentivos à construção de longas carreiras parlamentares 

contribuem para reforçar alguns aspectos da lógica que está na base do modelo 

do segredo ineficiente. 

 Por sua vez, Hiroi e Rennó (2012, p. 16) observaram que a velocidade de tramitação de 

um projeto e a probabilidade de sua aprovação variam conforme o projeto seja de origem 

parlamentar ou do Poder Executivo, concluindo que o Executivo domina o processo legislativo 

no Brasil. 

Portanto, os projetos do Executivo ou por ele encampados têm maior chance de aprovação 

no Congresso. No caso em tela, observa-se que o projeto não contou com o apoio do governo – 

nem mesmo com sua discordância. Em verdade, ficou evidente a indiferença do governo para 

com a matéria na sessão do dia 11/12/1996, quando foi questionada a orientação do governo em 

relação ao projeto: 

O SR. JAIR MENEGUELLI (PT-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 

como vota o Governo neste projeto? Parece que ele ainda não se pronunciou. 
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) – Questão aberta, segundo o deputado 

Benito Gama. 

O SR. JAIR MENEGUELLI – Pois é. Mas seria importante que o Governo se 

pronunciasse a favor ou contra
23

. 

Um ano mais tarde, o governo ainda não tinha se posicionado sobre o projeto, conforme 

salientado pelo então líder do Governo, deputado Luís Eduardo (PFL-BA)
24

. 

Esse desinteresse do governo também se refletiu na ausência da aprovação de urgência 

para o projeto, a qual, embora seja teoricamente utilizada para situações excepcionais, tornou-se a 

regra no legislativo brasileiro (Felinto, 2007). 

Ao estudar o Congresso, Amorim Neto e Santos (2003, p. 684-689) destacaram que 

contribuem para o êxito de projeto de lei de parlamentar a longevidade da carreira parlamentar, a 

ocupação de posto na estrutura de poder da Câmara, bem como a experiência prévia em cargo no 

Poder Executivo. No caso da autora, ela preencheu apenas um desses requisitos, pois foi vice-

líder do Bloco PT/PDT/PC do B, no período de 1997-1998. Entretanto, tratava-se de parlamentar 

em primeiro mandato, sem qualquer experiência prévia em cargos no Poder Executivo. Acresça-

se a isso o posicionamento de oposição da autora em relação ao governo e a polêmica do tema; 

tudo pode ter contribuído para a não deliberação formal da matéria. 

Apesar disso, observa-se que a autora detinha uma aparente influência na Casa, uma vez 

que obteve uma composição favorável na comissão, a matéria figurou na pauta do Plenário logo 

após a aprovação na Comissão Especial (inclusão extra pauta por presidente de agremiação 

contrária), bem como logrou incluir o projeto nas convocações extraordinárias do Congresso 

Nacional de 1997 e 1999, embora os presidentes de ambas as Casas à época fossem de 

posicionamento governo-oposição diverso
25

. 

Portanto, diante da maior taxa de êxito dos projetos do Executivo, e considerando sua 

total indiferença ao projeto, aliada à falta de atributos da autora que favorecessem a aprovação da 

matéria, na esteira de Amorim Neto e Santos (2003), conclui-se que o projeto não alcançou apelo 
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 Diário da Câmara dos Deputados de 12/12/1996, página 33012. 
24

 Na oportunidade, afirmou o deputado que “evidentemente que o Governo sobre o tema em si não tem posição”. 

Diário da Câmara dos Deputados de 05/12/1997, página 40249. 
25

 Em 1997, era Presidente da Câmara dos Deputados o deputado Luís Eduardo (PFL-BA) e do Senado Federal o 

senador José Sarney (PMDB-AP). Em 1999, os presidentes da Câmara e Senado eram, respectivamente, Michel 

Temer (PMDB-SP) e Antônio Carlos Magalhães (PFL-BA). 
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político suficiente para fazer com que o governo o encampasse e, assim, aumentasse sua chance 

de sucesso. 

5.6. Veto Players e obstrução como variável explicativa da não aprovação da matéria em 

Plenário 

 

Além do projeto não ter obtido o apoio do governo, ele não chegou a ter sua discussão 

iniciada, apesar de ter figurado na pauta por diversas sessões. Tal pode ter-se dado, juntamente 

com a falta de apoio político do governo, devido à utilização de recursos obstrucionistas e da 

atuação de veto players, conforme apontou a sexta hipótese. 

 Na tramitação do projeto verificou-se a utilização de vários recursos de obstrução, seja na 

Comissão Especial, seja em Plenário. Entretanto, aqui serão tratadas apenas as manobras 

realizadas em Plenário, pois na Comissão Especial, apesar das tentativas do grupo contrário, o 

projeto foi efetivamente apreciado e aprovado. 

Segundo Hiroi e Rennó (2012, p. 20), a obstrução envolve procedimentos que impedem a 

tomada de decisões legislativas. De acordo com os autores, observa-se um crescente uso de 

instrumentos obstrucionistas nas últimas décadas na Câmara dos Deputados, o que se dá, 

inclusive, em razão da grande variedade de instrumentos existentes para obstruir e postergar as 

decisões no Brasil. 

A primeira manobra obstrucionista em Plenário foi uma questão de ordem (QO n. 

115/1996) formulada pelo deputado Philemon Rodrigues (PTB-MG) em 18/06/1996, na qual 

argumentou que o PL n. 1.151/1995 deveria ter sido devolvido ao autor, por se tratar de matéria 

evidentemente inconstitucional. A questão de ordem foi contraditada pelo deputado José Genoíno 

(PT-SP) e indeferida pelo Presidente.  

Na mesma sessão, o deputado Nilson Gibson (PSB-PE) formulou questão de ordem, 

argumentando que a matéria teria de ter sido remetida à CCJC antes de constituída Comissão 

Especial. O deputado José Genoíno apresentou contradita e a questão de ordem foi indeferida 

pelo Presidente. Ressalte-se que ambas as questões de ordem foram apresentadas quando a 
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matéria ainda estava tramitando na Comissão Especial, e não foram efetivas na tentativa de 

obstruir o PL em estudo, porquanto indeferidas pelo Presidente da Casa. 

Em 11/12/1996, o projeto havia sido incluído na pauta em razão de aditamento da 

Presidência (inclusão extra pauta). Nesta data, foi apresentado um requerimento de adiamento da 

discussão por dez sessões pelo deputado Odelmo Leão, líder do bloco PPB/PL, dentre outros. Em 

votação simbólica, o Presidente anunciou que o requerimento havia sido rejeitado. O deputado 

Ricardo Izar (PPB-SP) requereu verificação de votação, o que foi deferido pelo Presidente como 

uma liberalidade, pois ainda não havia decorrido uma hora da última verificação. Como 

resultado, o requerimento foi aprovado com 143 “não”, 214 “sim” e 12 abstenções.  

Nesta data, observava-se o desejo do grupo favorável ao projeto de iniciar sua discussão, 

possivelmente em razão de estar ainda “embalado” pela folgada vitória na Comissão Especial no 

dia anterior. Ao que parece, o grupo favorável vislumbrava um bom cenário para a aprovação do 

projeto. Entretanto, a maioria da Casa optou pelo adiamento. Interessante notar que 62,14% dos 

deputados que votaram pelo adiamento eram de direita, ao passo que 69,23% dos que votaram 

“não” era de esquerda. Ademais, à exceção do PL, todos os demais partidos que orientaram 

tiveram a disciplina de suas bancadas em mais de 80%.  

Ressalte-se que este recurso obstrucionista, a princípio, não seria efetivo, uma vez que o 

resultado proclamado foi a rejeição do requerimento e, regimentalmente, não cabia uma nova 

verificação de votação. Entretanto, em razão de o Presidente hesitado na proclamação do 

resultado, optou por uma nova verificação de ofício
26

. Ao final, pode-se afirmar que este recurso 

obstrucionista foi efetivo, pois adiou a discussão em dez sessões. 

Noutra oportunidade, em 04/12/1997, a autora do projeto, com a assinatura de todos os 

líderes presentes, apresentou requerimento de retirada de pauta. Em votação simbólica, o 

Presidente proclamou a rejeição do requerimento. A deputada Marta Suplicy (PT-SP) requereu 

então verificação de votação, e a sessão foi encerrada em razão da falta de quórum, pois o 

resultado da votação foi 7 “sim”, 122 “não” e 3 abstenções, com o total de 132 deputados, 

inferior aos necessários 257 (maioria absoluta). PDT, PMDB, PPS, PSB, PSDB E PT entraram 

em obstrução. 

                                                 
26

 Nesta sessão, o Presidente confessou que teve dúvida quanto ao resultado da votação simbólica, mas como tinha 

de proclamar um resultado o fez. Em razão disso deferiu de ofício a verificação (DCD de 12/12/1996, página 33012). 
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É curioso notar que foi a própria autora do projeto que optou pela obstrução, temendo 

pela rejeição do projeto. Hiroi e Rennó (2012, p. 21) salientaram a possibilidade de utilização da 

obstrução não apenas em relação a matérias que não se quer aprovar, mas também naquelas 

matérias de interesse. Neste último caso, porém, a obstrução constitui manobra defensiva, e tem o 

objetivo de evitar uma derrota iminente, o que parece ter sido sentido pela autora, até mesmo 

porque os líderes haviam concordado com o requerimento de retirada de pauta, mas o resultado 

da votação demonstrou que a maioria era contrária. 

No mesmo sentido, Tsebelis (2009, p. 25) afirma que em um parlamento, ao ser 

constatada a probabilidade de um resultado que seja mais prejudicial do que o status quo, é 

possível a utilização da estratégia de abortar o procedimento de votação. No caso, a autora 

anteviu um resultado desfavorável (rejeição) e optou por frustrar a deliberação sobre o projeto. 

No caso em tela, foram utilizados vários recursos obstrucionistas, embora sequer tenha-se 

iniciado a discussão do projeto. Foram utilizados requerimentos de adiamento da discussão, 

retirada de pauta, de verificação de votações, questões de ordem, e a própria obstrução 

parlamentar, consistente na estratégia de não registrar votos com o objetivo de “derrubar” a 

sessão por falta de quórum. Destaque-se, ainda, que os instrumentos foram utilizados tanto pelos 

parlamentares contrários como pelos favoráveis ao projeto. 

Noutro giro, observa-se que o grupo parlamentar contrário à proposição funcionou como 

verdadeiro ator com poder de veto, pois, consistindo a maioria na Câmara dos Deputados, 

inviabilizou a mudança no status quo legislativo devido à sua discordância com a matéria, 

conforme se observou nas votações nominais dos requerimentos de adiamento da discussão e 

retirada de pauta. Isso porque, conforme afirmado anteriormente, o ator com poder de veto é 

aquele cuja concordância se faz necessária para a mudança. No caso em tela, a discordância da 

maioria da câmara – que não pode ser individualizada em um partido ou coalizão porque difusa, 

em razão da natureza do tema – foi fundamental para sua não deliberação. 

Reforça-se aqui a similaridade entre os conceitos de atores com poder de veto e obstrução 

parlamentar, especialmente se considerarmos que esta última pode ser instrumento daqueles. No 

caso em estudo, os parlamentares contrários utilizaram-se da obstrução visando evitar a alteração 

do status quo, atuando como verdadeiros veto players. Por outro lado, os interessados na matéria 
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também utilizaram da obstrução com o objetivo de evitar um resultado desfavorável, abortando o 

procedimento de discussão e votação da matéria com sua retirada de pauta.  

Assim, confirma-se a sexta hipótese no sentido de que a não apreciação formal da matéria 

se deveu à utilização de recursos obstrucionistas e da atuação de veto players, porquanto 

demonstradas as manobras tendentes a evitar a apreciação da matéria, as quais foram efetivas. 

Não fossem essas manobras, o projeto muito provavelmente teria sido apreciado. 

5.7. Decisão de não decidir como resultado final para o PL 1.151/1995 

 

A análise do curso de tramitação do PL n. 1.151/1995 demonstrou que ele foi aprovado 

com facilidade na Comissão Especial, mas, em Plenário, não chegou a ser formalmente 

apreciado, em razão da utilização de recursos obstrucionistas e da atuação de veto players. Neste 

sentido, formulou-se a sétima e última hipótese, no sentido de que a matéria foi rejeitada 

politicamente, apesar da ausência de deliberação formal.  

Esta hipótese se fundamenta nos estudos de Ferreira Júnior (2013), para quem a rejeição 

política consiste no descarte de uma matéria pela casa legislativa sem que ela tenha sido 

formalmente deliberada, e se caracteriza pela impossibilidade de o tema retornar à pauta e ser 

efetivamente deliberado. Tal estratégia se revela eficiente do ponto de vista do parlamentar, pois 

reduz o custo político da rejeição, que ocorre menos explicitamente.  

A sessão do dia 04/12/1997 é emblemática para o estudo da hipótese de rejeição política 

do referido projeto. Nesta data, a autora Marta Suplicy, com a assinatura de todos os líderes 

presentes, requereu a retirada de pauta do projeto sob o argumento de que ele não tinha ainda 

maturação suficiente.  

Tal atitude representou um recuo da autora, que, antevendo a rejeição da matéria naquela 

tumultuada sessão, optou por utilizar de recurso obstrucionista como tática defensiva, o que, 

embora representasse um adiamento na apreciação do tema, era a melhor opção para evitar uma 

derrota tida como iminente. 
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O temor da rejeição é a única explicação que se pode levantar para a atitude da autora, 

que chegou a afirmar que “nesta sessão há muitos deputados a favor e muitos contra” 
27

, a indicar 

que ela pretendia que a discussão do projeto fosse iniciada quando houvesse um cenário mais 

favorável à aprovação do projeto. 

Em razão da rejeição do requerimento em votação simbólica, a autora requereu 

verificação de votação, o que foi deferido. A maioria das bancadas entrou em obstrução. Apenas 

o PSTU, PPB, PL e PTB orientaram suas bancadas, sendo o primeiro “sim”, e os demais “não”, 

embora o PTB tenha liberado a bancada. O PFL não orientou sua bancada, e o PMDB entrou em 

obstrução, mas liberou a bancada. O resultado da votação nominal foi 7 votos “sim”, 122 “não” e 

3 abstenções, o que ocasionou o encerramento da sessão por falta de quórum. 

O resultado da votação do requerimento de retirada de pauta é indicativo do fato de que a 

maioria do Plenário não queria decidir sobre o assunto, e aponta que, não fosse a obstrução, o 

projeto seria apreciado naquele dia. Reforça-se aqui a sexta hipótese, no sentido de que a não 

apreciação formal se deveu à utilização de manobras obstrucionistas e à atuação de atores com 

poder de veto. O recuo da autora do projeto foi notado pelos parlamentares: 

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB-PE. Sem revisão do orador.) – (...) 

Mas é preciso lembrar que foi a própria autora que, antes das eleições, pediu a 

retirada de pauta do seu projeto, que já estava na Ordem do Dia para ser votado. 

Assustada com nossa mobilização e a reação da opinião pública, a Deputada 

recuou
28

. 

O SR. LAEL VARELLA (PFL-MG. Pronuncia o seguinte discurso.) – (...) 

Houve, portanto, Sr. Presidente, tempo de sobejo para se discutir e votar esse 

PL, que favorece a homossexualidade. Se ele não foi levado a votação, isso se 

deveu à própria Deputada Marta Suplicy, que conseguiu por duas vezes retirá-lo 

de pauta, pressentindo sua derrota iminente. 

 Da última vez que entrou em debate, tal foi o (ilegível) de rejeição 

reinante no Plenário da Câmara (ilegível) arrepio da vontade manifesta de 

grande parte dos Parlamentares que tomaram a palavra, o PL foi mais uma vez 

afastado da pauta
29

. 

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB-SP. Sem revisão do orador.) – (...) 

Lembro-me que por duas vezes esse projeto chegou a ser discutido nesta Casa. 
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 Diário da Câmara dos Deputados de 05/12/1997, página 40248. 
28

 Diário da Câmara dos Deputados de 12/01/1999, página 01202. 
29

 Diário da Câmara dos Deputados de 15/01/1999, página 01840. 
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Ele chegou a entrar na pauta, e o interessante é que não foi votado porque a 

própria autora pediu sua retirada quando sentiu que seria derrotado
30

. 

O SR. LAEL VARELLA (PFL-MG. Pronuncia o seguinte discurso.) – (...) Da 

última vez que entrou em debate, V.Exa. há de se recordar do clima de rejeição 

generalizada que esse projeto encontrou no plenário. Mas, apesar das veementes 

manifestações de Parlamentares que queriam levá-lo à votação – o que 

representaria o definitivo sepultamento de tal proposta legislativa em tudo e por 

tudo rejeitável –, mais uma vez foi sua votação adiada
31

. 

Verifica-se, portanto, que não havia consenso sobre a deliberação da matéria. Essa falta 

de acordo entre as bancadas e os parlamentares fez com que a autora recuasse na apreciação do 

projeto, e, assim, não houvesse qualquer deliberação. 

Nesse sentido, não se comprova a sétima hipótese, pois não se trata do caso de rejeição 

política observado por Ferreira (2013), porque para a matéria não houve decisão que a rejeitasse 

ou a inviabilizasse regimentalmente. Havendo interesse político, poderia ela retornar à pauta, ser 

discutida, emendada, e votada. 

Após esta data, a autora ainda logrou incluir o projeto na pauta das convocações 

extraordinárias do Congresso Nacional de 1997 e 1999, sem que tenha havido discussão. O 

projeto continuou na pauta e teve sua discussão adiada em 19/01/1999, de ofício, em 08, 09, 15, 

16, 22, 23, 29 e 30/05/2001 em face do encerramento da sessão, e em 17/05/2001 em razão do 

trancamento de pauta (urgência constitucional). Por fim, foi retirado da pauta em 31/05/2001, por 

acordo entre os líderes.  

É bem verdade que, na prática, o projeto virou verdadeiro “entulho legislativo” (Ferreira 

Júnior, 2013, p. 3), porque apesar de continuar tramitando, não se vislumbra sua inclusão na 

pauta diante do fato de que suas disposições já não contemplarem os anseios da minoria tutelada 

na atualidade. É certo que ele ainda pode sofrer emendas, mas, na prática, a probabilidade de ele 

ser apreciado é mínima.  

Apesar disso, não se pode afirmar que o projeto tenha sido rejeitado politicamente, porque 

tal afirmativa implica a consideração de que a matéria foi inviabilizada diante da prejudicialidade 

decorrente da rejeição de parte essencial da proposição, o que impossibilitaria a apreciação do 

restante da matéria. No caso em tela, nada foi apreciado e o texto está totalmente disponível para 
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 Diário da Câmara dos Deputados de 20/01/1999, página 02665. 
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 Idem, páginas 02673-02674. 
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toda sorte de alterações. Isso implica dizer que embora provavelmente não vá vir a ser apreciada 

pelos motivos acima elencados, não se pode afirmar que ela chegou a ser rejeitada. 

Por outro lado, também não se pode falar em não decisão no sentido apresentado por 

Bachrach e Baratz (1963), porque a demanda do grupo com posicionamento distinto dos valores 

dominantes da sociedade (homossexuais) efetivamente chegou à arena de debates, e apenas não 

foi deliberado por uma decisão do colegiado. 

Na verdade, o caso em tela configura hipótese levantada por Bachrach e Baratz (1963) de 

efetiva decisão, mas uma decisão de não decidir. A decisão de não decidir fica evidenciada na 

tramitação do projeto, porque nas duas oportunidades em que foi anunciada a discussão do 

projeto – em 11/12/1996 e 04/12/1997 –, o grupo optou por não deliberá-la utilizando-se de 

recursos de obstrução. 

Especificamente quanto à sessão de 04/12/1997, na qual houve requerimento de retirada 

de pauta, a maioria dos partidos entendeu que não era o momento adequado para a apreciação da 

matéria, o que os fez entrar em obstrução por ocasião da verificação de votação do referido 

requerimento. A obstrução parlamentar demonstra claramente que a Casa optou deliberadamente 

por não decidir, pois o quórum somente não foi alcançado em razão da utilização do recurso de 

obstrução. 

Se fosse interesse da Casa deliberar sobre a matéria ela o teria feito, até porque haveria 

quórum para tal. Entretanto, como consequência da falta de consenso e de posicionamento do 

governo, aliado à polêmica e à falta de apelo popular do tema, era mais interessante para os 

parlamentares simplesmente decidir não decidir nada. 

Pode-se inferir que qualquer que fosse o resultado da votação da matéria poderiam 

decorrer efeitos desfavoráveis para uma parcela de deputados, motivo pelo qual o colegiado 

preferiu não decidir o tema, evitando prejuízos para os parlamentares e postergando a discussão 

para momento mais oportuno, o qual, contudo, nunca aconteceu. 

Portanto, o que se verifica pelo resultado da votação do requerimento de retirada de pauta 

e pela ausência de discussão posterior a esta data é que a Casa não tinha interesse em deliberar a 

matéria. A ausência de deliberação formal não significou aqui uma ausência de decisão. Em um 
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tema tão polêmico, a decisão mais interessante para os parlamentares foi optar por não decidir, o 

que, mantendo o status quo, não teria potencial para prejudicar quaisquer deles. 



70 

 

CONCLUSÃO 

 

O estudo do caso demonstrou que nem sempre a ausência de deliberação formal pelo 

Parlamento representa uma não decisão. Em temas polêmicos, pode-se estar diante, em lugar de 

uma omissão, de uma decisão por não decidir, o que é o caso do PL n. 1.151/1995. 

Comprovou-se que a aprovação da matéria na Comissão Especial decorreu da composição 

extremada desta em relação ao Plenário. Embora não seja possível afirmar categoricamente, 

infere-se que a deputada Marta Suplicy influenciou as indicações para o órgão com o objetivo de 

constituir cenário favorável a sua aprovação, com a indicação de uma maioria simpática à 

matéria. A composição extremada da comissão é indicativa do fracasso da proposição em 

Plenário. 

Sob o aspecto informacional, a comissão foi pouco informativa, pois os membros já 

tinham posicionamento formado e os debates não serviram senão para um reforço desta opinião. 

Ademais, a antecipação do posicionamento do relator causou perda informacional (Santos e 

Almeida, 2005, p. 703). Portanto, não houve deliberação no sentido apresentado por Rocha 

(2010), consistente no efetivo debate com base em argumentos racionais com vistas ao 

convencimento da parte contrária, pois as partes já estavam convencidas de seus posicionamentos 

desde o início, e não se mostravam propensas à mudança de opinião. 

A aplicação da teoria distributivista só se confirmou com relação à autora do projeto, a 

qual era envolvida politicamente com a minoria contemplada no PL n. 1.151/1995, que consistia 

em parte de sua base eleitoral. Entretanto, quanto aos demais parlamentares, não se comprovou a 

aplicação da hipótese, pois além de não terem relacionamento político com o grupo LGBT, não 

foi possível observar acordos de trocas de favores para que prestassem apoio político à autora. 

A terceira hipótese, que previa que a perda da conclusividade facilitou a aprovação da 

matéria na Comissão Especial, não foi comprovada no estudo. Isso porque a composição 

extremada da comissão foi definida quando o projeto ainda era de apreciação exclusiva pelas 

comissões e, portanto, não seria submetido a Plenário. Desse modo, entende-se que de qualquer 

modo a matéria já seria aprovada nesta esfera devido ao seu patente enviesamento. Também não 
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se verifica um acordo de concessões recíprocas entre os membros da comissão e a autora que 

pudesse justificar o apoio para a aprovação facilitada neste órgão, na certeza de que a comissão 

não representava a última instância de decisão. 

No que se refere aos discursos proferidos em relação ao tema, foi comprovada a quarta 

hipótese, no sentido que os parlamentares que se manifestavam favoravelmente sobre o tema 

tendiam a ser de esquerda, enquanto os parlamentares vinculados a agremiações de direita 

tendiam a manifestar-se contrariamente ao projeto. Para a análise da hipótese, recorreu-se aos 

discursos proferidos na Comissão Especial e em Plenário, e os dados percentuais comprovaram a 

inferência.  

Contudo, embora a quarta hipótese tenha-se confirmado, não se pode inferir que o partido 

tenha influenciado diretamente o posicionamento dos parlamentares sobre o tema, o que parece 

estar mais relacionado com as concepções religiosas dos deputados. Porém, levantou-se a 

hipótese de que os parlamentares de esquerda, dado o histórico mais vanguardista de seus 

quadros, se sentiam mais confortáveis para apoiar o projeto em seus discursos. 

Aventou-se que não havia vontade política do governo para a deliberação da matéria, o 

que foi evidenciado pela ausência da utilização de recursos regimentais tendentes a acelerar sua 

apreciação, hipótese esta que foi também confirmada no estudo. Verificou-se que o Poder 

Executivo tem predominância na aprovação de matérias no Poder Legislativo (Limongi, 1999, p. 

78 apud Felinto, 2007, p. 25). Ademais, a urgência, que foi criada para situações excepcionais, 

tornou-se a regra no legislativo brasileiro (Figueiredo, 2007), mas não foi aprovada para o PL n. 

1.151/1995.  

Observou-se que o governo sequer se posicionou sobre a matéria, a evidenciar sua total 

indiferença ao tema. Tal fato, aliado a ausência de atributos da autora que favorecem a aprovação 

de projetos (Amorim Neto e Santos, 2003), e ao posicionamento de oposição da autora em 

relação ao governo, fez com que o projeto não alcançasse apelo político suficiente para ser 

encampado pela base governista, o que aumentaria suas chances de aprovação. 

A sexta hipótese apontou como causa para a não deliberação formal do projeto a 

utilização de instrumentos obstrucionistas e a atuação de atores com poder de veto na tramitação 

do projeto. O acerto desta proposição também foi verificado nas análises, uma vez que foi 
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identificado que, não fosse o recurso a instrumentos obstrucionistas e a atuação da maioria 

contrária ao projeto – atores com poder de veto –, o projeto teria sido formalmente apreciado pela 

Casa. 

Por fim, ficou demonstrado que, a ausência de deliberação formal não representou uma 

não decisão, uma omissão do Poder Legislativo, ou uma rejeição política da matéria, mas sim 

uma decisão de não decidir naquele momento.  

A decisão de não decidir é uma decisão, conforme Bachrach e Baratz (1963), e se mostrou 

a opção mais benéfica para os parlamentares, pois se mantendo o status quo, não haveria risco de 

potenciais prejuízos eleitorais para os deputados. Por outro lado, surgindo interesse político, a 

matéria tem plenas condições de ser deliberada, razão pela qual não há falar-se em rejeição 

política. 

Destarte, este trabalho demonstrou que o Parlamento decide não somente quando aprova 

ou rejeita uma proposição. A decisão pode consistir em simplesmente não decidir sobre o tema, o 

que, especialmente em temas polêmicos, representa uma saída com reduzidas consequências 

eleitorais para os parlamentares.  
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