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RESUMO 

 

 O objetivo deste trabalho é avaliar a organização e o funcionamento das lideranças 

partidárias na Câmara dos Deputados para explicar como interferem na atuação dos partidos 

políticos, principalmente a partir da influência exercida sobre o processo decisório conduzido 

pelos líderes e do qual participam os deputados. Inicialmente discute-se a importância do líder 

partidário no presidencialismo de coalizão e a origem do seu poder. Em seguida, examina-se a 

infraestrutura que a Câmara dos Deputados oferece às lideranças partidárias, como os serviços 

de consultoria, material, equipamentos e espaço físico. A partir da análise das lideranças, esta 

pesquisa identifica semelhanças e diferenças na sua estrutura e organização, as vantagens e 

desvantagens da opção pelos serviços que prestam, e investiga a influência que exercem sobre 

os líderes e demais deputados das bancadas. Demonstra-se que a organização das lideranças 

partidárias possui significativa influência na atuação dos partidos políticos. Por fim, é 

proposto um modelo organizacional básico de liderança partidária, com base nas entrevistas 

realizadas com os chefes de gabinete.     

 

Palavras-Chave: Liderança partidária – Organização, estrutura, funcionamento 
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1 INTRODUÇÃO  

   

 No ano de 1988, após o ingresso na Câmara dos Deputados por concurso público na 

área administrativa, a proximidade com o trabalho legislativo e a atração que este me causava 

fez com que surgisse a vontade de atuar profissionalmente na área legislativa da Câmara dos 

Deputados. 

 Em 1991, houve oportunidade de adentrar nesse trabalho ao ser lotado em uma 

liderança partidária. A Constituição de 1988, recém-promulgada, causava grandes discussões 

nos plenários da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional a respeito da interpretação 

de seus dispositivos, o que demandou do novo servidor muitas jornadas para datilografar os 

discursos do líder partidário, que era da oposição. A tarefa era árdua, porém nada complexa. 

 Posteriormente, foi exercida a função de auxiliar dos assessores de plenário da 

liderança. Essa nova atribuição requeria treinamento adequado, fosse por meio de cursos ou 

de leitura de material técnico-didático. Contudo, as lideranças partidárias da Câmara sequer 

possuíam quantidade ideal de assessores de plenário para trabalhar. Os únicos manuais de que 

se dispunha eram o Regimento Interno da Câmara dos Deputados e o Regimento Comum do 

Congresso Nacional. O assessor de plenário, a quem se prestava assistência, fazia as vezes de 

professor, e o “treinamento” era realizado frequentemente no decorrer de uma sessão 

deliberativa da Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional. 

 Com o passar do tempo, mais assessores foram sendo “formados” na escola prática do 

plenário. Alguns, com espírito altruísta, começaram a dar aulas em reuniões feitas em salas de 

trabalho na Câmara, fora do horário de expediente. Começava, assim, a diminuir o déficit de 

assessores de plenário. 

 O grande salto ocorreu com a criação do Centro de Formação, Treinamento e 

Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados – CEFOR, que, por meio de cursos específicos de 

curta duração, ministrados em sua maioria por servidores do seu quadro funcional, formou 

grande contingente de profissionais para assessorar os deputados em questões relacionadas ao 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados. A esses cursos vieram se somar os de pós-

graduação nas áreas de Processo Legislativo, Instituições Políticas e Orçamento Público, entre 

outros, e os de mestrado e doutorado em Ciência Política, em parceria com o Iuperj. 

 No plenário, da função de auxiliar passei à de coordenador, sendo depois nomeado 

para a chefia de gabinete da Liderança. O exercício desse cargo proporcionou-me a 

experiência de conhecer o funcionamento de todo o assessoramento parlamentar aos 

deputados da bancada no plenário e nas comissões. Contudo, passado todo esse tempo, ainda 
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no ano de 2009 vive-se problema semelhante àquele da exigüidade de assessores de plenário: 

a falta de informações a respeito da organização e do funcionamento de uma liderança 

partidária. 

 As lideranças partidárias na Câmara dos Deputados, entendidas como a estrutura 

funcional e organizacional que dá suporte aos deputados de uma bancada, raramente são 

objeto de pesquisas acadêmicas. O que se observa é que, na maioria das vezes, as lideranças 

são analisadas como sinônimo de líderes. 

 Assim, existem estudos sobre a fidelidade de partidos políticos ao governo, tomando-

se por base os votos dos deputados, e também sobre o grau de influência dos líderes 

partidários sobre as respectivas bancadas. Contudo, não se conhecem trabalhos que abordem 

em profundidade a estrutura organizacional e funcional de uma liderança partidária e, em 

especial, da Câmara dos Deputados. 

 Essa falta de informação é um problema: para a Instituição, porque dificulta que outros 

profissionais de fora das lideranças possam contribuir para melhorar a gestão, os processos, 

serviços e produtos oferecidos pelas lideranças aos parlamentares; para o cidadão, porque, não 

tendo conhecimento da organização dos serviços das lideranças, deixa de atuar de uma 

maneira mais eficaz, no que diz respeito ao contato com o parlamentar; para os servidores da 

Câmara dos Deputados que pretendem prestar serviço em uma liderança e não dispõem de 

qualquer publicação que lhes permita um contato inicial com o trabalho lá realizado. Este é 

um dos pontos que serão analisados nesta pesquisa. 

 O conhecimento das lideranças partidárias torna-se importante também pelo fato de 

que grande parte dos votos nos plenários da Câmara e do Congresso Nacional, bem como nos 

plenários das respectivas comissões, são dados pelos deputados de acordo com o 

encaminhamento de votação feito pelos líderes partidários. Previamente, como subsídio para a 

tomada de decisões, os líderes conhecem as análises feitas pelos assessores técnicos e 

frequentemente promovem reuniões de bancada e seminários para a discussão de temas 

relevantes. 

 Por esse motivo, a organização das lideranças partidárias parece possuir significativa 

influência no desempenho dos partidos políticos. Essa hipótese torna-se mais verossímil 

quando se observa que há assessores das lideranças à disposição dos parlamentares, inclusive 

no recinto onde ocorre a votação. Outro aspecto que se pretende pesquisar é a influência da 

organização da liderança partidária e, mais especificamente, dos assessores, na tomada de 

decisão dos líderes partidários no decorrer dos trabalhos legislativos da Câmara dos 

Deputados. 
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 Pretende-se com esta pesquisa aumentar o conhecimento sobre a organização e 

funcionamento das lideranças partidárias, hoje escasso, possibilitando que diversos 

profissionais, tanto do Congresso Nacional, quanto de outros órgãos e instituições, bem como 

os cidadãos, a partir desse conhecimento, possam melhor participar do processo legislativo, 

seja trabalhando nas lideranças, seja defendendo suas posições junto aos deputados. Por outro 

lado, ao detectar possíveis problemas hoje enfrentados pelas lideranças partidárias, este 

trabalho permitirá que outros profissionais possam ajudar a solucioná-los, com o objetivo de 

melhorar o assessoramento dos deputados. 

    

1.1 Objetivos 

  

 a) Objetivo geral: 

• analisar a estrutura e organização das lideranças partidárias na 

Câmara dos Deputados para explicar como interferem na atuação 

dos partidos políticos na Câmara dos Deputados. 

 

 b) Objetivos específicos: 

• identificar semelhanças e diferenças na estrutura e na organização 

das lideranças partidárias – apesar de serem regidas pelas mesmas 

normas e terem as mesmas atribuições, cada liderança desenvolve 

uma organização própria para atender às suas necessidades; 

• identificar vantagens e desvantagens na organização dos serviços 

nas lideranças pesquisadas – ao se optar por um tipo de 

organização, privilegiando um serviço, por vezes sacrifica-se 

outro, que poderia ser oferecido ao líder e à respectiva bancada; 

• investigar e caracterizar a influência que a organização das 

lideranças partidárias exerce sobre os líderes e demais deputados 

das respectivas bancadas; 

• propor um modelo organizacional básico de liderança partidária – 

pretende-se verificar a possibilidade de se propor uma organização 

básica para uma liderança partidária que atenda de forma 

satisfatória as necessidades e posições defendidas pelos partidos 

políticos.  
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1.2 Metodologia da pesquisa 

 

 A pesquisa abrange os anos de 2006 e 2007. A decisão pela análise desses anos deveu-

se a dois fatores: o primeiro, é que ambos correspondem, respectivamente, ao último ano de 

um mandato do presidente da República e dos parlamentares e o primeiro ano do mandato 

seguinte, quando normalmente ocorrem muitas mudanças políticas, administrativas e 

legislativas na Câmara dos Deputados, inclusive com eleição da Mesa Diretora e dos líderes 

partidários; o segundo, é que a prudência recomenda que o período analisado guarde um 

mínimo de distância temporal, para que se possa garantir maior isenção do pesquisador. 

 Inicialmente foi feita uma pesquisa bibliográfica para o levantamento de informações 

sobre as lideranças partidárias e assuntos referentes à atuação dos partidos na Câmara dos 

Deputados, com a finalidade de investigar se há relação causal com o trabalho desenvolvido 

nas lideranças. 

 Em seguida, foram realizadas entrevistas na Câmara dos Deputados com os chefes de 

gabinete de 15 lideranças partidárias e com os diretores da Consultoria Legislativa e da 

Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira. Esta etapa serviu para o entendimento da 

organização e dos problemas enfrentados pelas lideranças partidárias, uma vez que, ao lado da 

escassa bibliografia, muitas delas sequer dispõem de um estatuto ou de documentos que, 

respectivamente, regulem ou descrevam o seu funcionamento. 

 Paralelamente às duas etapas anteriores, foi feita uma pesquisa documental a respeito 

das normas referentes às lideranças, que serviu para complementar o entendimento da sua 

organização. Foram analisados os dispositivos do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados que dispõem sobre a eleição e as prerrogativas dos líderes partidários, as 

resoluções e atos da Mesa da Câmara dos Deputados que tratam da estrutura funcional das 

lideranças, os estatutos dos partidos e os regimentos internos das bancadas. 

 Após o conhecimento das diferentes lideranças partidárias, pôde-se analisar as 

semelhanças e diferenças entre elas, os problemas enfrentados, as vantagens e desvantagens 

na organização dos seus serviços, bem como o processo decisório. Com base nisso, foi 

investigada a influência da organização das lideranças partidárias e, mais especificamente, de 

seus assessores, no trabalho desenvolvido pelos líderes e deputados de cada bancada na 

Câmara dos Deputados. 

 Por fim, propõe-se um modelo de liderança partidária que se espera atender tanto as 

necessidades impostas pelas disposições regimentais quanto as demandas e interesses dos 

partidos políticos, dos deputados da bancada e da sociedade representada. 
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 Para a realização desta pesquisa, foram entrevistados os chefes de gabinete das 

seguintes lideranças partidárias: 

DEM – Democratas  

PC do B – Partido Comunista do Brasil 

PDT – Partido Democrático Trabalhista 

PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

PMN – Partido da Mobilização Nacional 

PP – Partido Progressista 

PPS – Partido Popular Socialista 

PR – Partido da República 

PSB – Partido Socialista Brasileiro 

PSC – Partido Social Cristão 

PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira 

PSOL – Partido Socialismo e Liberdade 

PT – Partido dos Trabalhadores 

PTB – Partido Trabalhista Brasileiro 

PV – Partido Verde 
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2 O LÍDER PARTIDÁRIO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 

2.1 A importância do líder partidário no presidencialismo de coalizão 

 

 Desde o período final do regime militar brasileiro, havia o temor de que o País se 

tornasse ingovernável, devido à combinação do presidencialismo, federalismo, 

bicameralismo, multipartidarismo e representação proporcional, que dificultaria a formação 

de maiorias parlamentares, impondo ao Executivo um custo elevado para conseguir aprovar 

projetos de seu programa de governo. Esse sistema, a que Abranches (1988) denominou 

Presidencialismo de Coalizão, seria instável e levaria inevitavelmente a muitas crises. 

 Promulgada a Constituição de 1988, observou-se um aumento significativo dos 

poderes legislativos do presidente da República. O surgimento das medidas provisórias, a 

possibilidade de o presidente da República solicitar urgência para projetos de lei de sua 

autoria, a iniciativa de matérias orçamentárias e tributárias e de emendas constitucionais.  

 Por outro lado, o Poder Legislativo também teve seus poderes aumentados. Figueiredo 

e Limongi (1999, p. 41 apud CINTRA e LACOMBE, 2007, p.144) destacam a maior 

abrangência dos orçamentos enviados pelo Poder Executivo, a maior capacidade do 

Legislativo para emendá-lo, o quórum mais baixo para a rejeição dos vetos do Executivo (de 

dois terços passou a ser maioria absoluta). Outras importantes atribuições adquiridas pelo 

Congresso Nacional são as competências exclusivas para legislar em determinadas áreas e 

para sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou 

dos limites de delegação legislativa. 

 Após a promulgação da Constituição, novos dispositivos “incluem uma considerável 

centralização de prerrogativas nas mãos tanto dos líderes partidários no Congresso quanto, 

sobretudo, do próprio presidente da República, em parte resultantes do regime autoritário 

anterior” (REIS, 2007, p. 82). Esse quadro institucional traz alguns problemas, visíveis 

principalmente quando os deputados da coalizão resolvem não acompanhar o 

encaminhamento de votação feito pelos líderes, impondo uma derrota ao governo. Contudo, 

para o autor, esses dispositivos concentraram o poder de agenda no Executivo, 

contrabalançando o efeito paralisante dos traços institucionais brasileiros identificado por 

Abranches antes da Constituição de 1988. 

 Limongi (2006, p. 249), ao analisar a fidelidade dos partidos da coalizão em 786 

votações em todos os governos do período entre a promulgação da Constituição de 1988 e o 

dia 31 de dezembro de 2004, durante o segundo governo Lula, revelou que, quando a coalizão 



 

 

15 

está unida, 90,8% dos deputados da base governista votam em consonância com o 

encaminhamento feito pelo líder do governo (agenda do Executivo). Quando a coalizão está 

dividida, o mesmo índice cai para 66,8%. Para o autor, isso comprova que o apoio dos 

membros dos partidos não é incondicional. Quando líderes encaminham a votação contra o 

governo, parte de suas bancadas o acompanham. Para o autor, isso demonstraria que o apoio 

que o governo recebe tem bases partidárias e que a negociação é feita com os partidos 

políticos, não individualmente.  

 Como representantes de grande influência nos respectivos partidos, os líderes dos 

partidos da coalizão governista não raro participam da indicação de ministros e de outros 

cargos de segundo e terceiro escalões.  É com os líderes que o Poder Executivo muitas vezes 

planeja e quase sempre executa as diretrizes do governo federal. O planejamento ocorre, entre 

outras, nas diversas reuniões de coordenação política de que participam o presidente da 

República e ministros. Já a execução das diretrizes do governo é viabilizada pelos líderes da 

coalizão no encaminhamento favorável aos projetos de interesse do Poder Executivo e 

também pela defesa do governo que fazem no Parlamento. 

 É a formação dessa maioria parlamentar no Congresso Nacional o motivo pelo qual 

todos os presidentes eleitos após a Constituição de 1988 promoveram coalizões 

governamentais que lhes permitissem governar: Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique 

Cardoso (FHC) e Lula. Apenas Collor não conseguiu uma maioria. Por outro lado, FHC e 

Lula construíram coalizões grandes, com o objetivo de garantir a aprovação de importantes 

reformas constitucionais das respectivas agendas. 

 Ex-presidente, Cardoso (2006, p. 233) reconhece a importância do Congresso: “O 

maior engano do Presidente (refiro-me simbolicamente, pois não se trata apenas de uma 

pessoa, mas do grupo vencedor) é imaginar que, sozinho, tudo pode e que o Congresso é um 

tigre de papel.” O autor cita como exemplo a não ser seguido o ocorrido antes das crises de 

Jânio Quadros (1961), de João Goulart (1961-1964) e da que afastou Collor do poder (1992). 

Para o autor, em todos esses casos o Congresso foi menosprezado, o que levou os governos à 

paralisia e depois à ruína. 

 Se, por um lado, a construção de coalizões ajuda a garantir um período de governo 

com o mínimo de turbulências, por outro lado, essa situação auxilia os partidos aliados, que se 

beneficiam das barganhas com o governo, que ocorre de forma diretamente proporcional ao 

tamanho de cada bancada. Normalmente, além do partido do presidente da República, 

compõem a base aliada os partidos que não têm número suficiente de membros para se 

constituírem numa ameaça para o governo, ou os que, mesmo sendo grandes, não possuem 
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candidato com viabilidade eleitoral para chegar à Presidência da República. Estes se utilizam 

de sua capacidade de ameaça para conseguir benefícios de patronagem para as suas bases 

eleitorais. 

 Na oposição, abrigam-se partidos que não comungam com a ideologia das legendas da 

coalizão e que pretendem trabalhar para eleger presidente da República um potencial 

candidato dos seus quadros ou dos de outro partido.  

 Santos (2007, p. 64) revela, ao examinar os mandatos presidenciais de Fernando 

Henrique Cardoso e Lula (até abril de 2006), que há quatro pressupostos para o bom 

funcionamento do presidencialismo de coalizão:  

1) a decisão de montar a coalizão e a disposição de distribuir poder entre os partidos 

que demonstram o desejo de fazer parte do governo; 

2) a redução tanto quanto possível do número de parceiros, assim como de sua 

heterogeneidade, a fim de reduzir os custos de transação política no interior da 

coalizão; 

3) a distribuição proporcional de cargos no Executivo ao peso que os partidos têm na 

base aliada; 

4) a definição de uma agenda legislativa que seja consenso na coalizão e a conquista 

dos postos-chave no Congresso tendo em vista fazer tramitar os pontos principais 

de tal agenda. 

 Os dois primeiros pressupostos estão diretamente relacionados com o poder do 

presidente da República de decidir a formação da coalizão, muito pouco sobrando para os 

partidos políticos poderem impor uma situação de seu interesse. Quanto aos dois últimos 

pressupostos, os partidos, já fazendo parte da coalizão, têm maior participação, podendo 

inclusive exercer pressão sobre o presidente da República, no sentido de influenciá-lo. 

 Quem melhor personifica essa pressão sobre o Executivo são os presidentes dos 

partidos e os líderes, que diariamente articulam, discutem e orientam as respectivas bancadas 

nas votações que ocorrem na Câmara dos Deputados. Eles funcionam como o elo de ligação 

da bancada com o governo, que, de outra forma, teria que negociar individualmente com cada 

parlamentar. 

 A distribuição proporcional de cargos interessa ao Executivo, em busca de uma 

convivência pacífica entre aliados, e aos partidos que estão sendo prejudicados. Por outro 

lado, o partido que ocupa mais cargos do que deveria, pela proporcionalidade, pode querer 

ainda mais. Isso ocorre devido ao fato de que, de um modo geral, se não há 

proporcionalidade, o ônus será sempre do presidente da República, que é quem nomeia e 
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demite, e não do partido que é o mais beneficiado. Por esse motivo, não há problemas que 

impeçam o líder, juntamente com a direção de seu partido, de reivindicar mais cargos. 

 A agenda legislativa é, muitas vezes, proposta pelo Poder Executivo, mas o 

Legislativo está longe de ser mero espectador. Os projetos muitas vezes são discutidos com os 

líderes antes de serem enviados ao Congresso. Estes indicam e substituem os deputados das 

comissões que irão apreciá-los, bem como os deputados que irão ocupar postos-chave, como 

presidente e relator de comissão; os parlamentares apresentam emendas; os líderes podem 

decidir no Colégio de Líderes se o projeto tramitará em regime de urgência; se e quando o 

projeto será votado; quais emendas poderão ser votadas separadamente, e não em bloco, 

juntamente com as demais. 

 O líder partidário é, portanto, peça fundamental para que o presidencialismo de 

coalizão possa funcionar satisfatoriamente em todos os governos. Disso o sabem tanto os 

membros dos partidos políticos, que procuram fortalecer a figura do líder, quanto aqueles que 

fazem parte do Poder Executivo, ou têm a sua delegação, que sempre o procuram para 

negociar. 

  Para que o líder possa exercer com sucesso todas as atribuições regimentais, atender 

os interesses políticos e ideológicos do seu partido e corresponder à confiança nele depositada 

pelos seus liderados, faz-se necessário que tenha a seu dispor uma boa infraestrutura, que lhe 

forneça apoio para o desempenho de suas funções. A liderança partidária é o órgão da Câmara 

dos Deputados que reúne essa infraestrutura e cuja organização, pouco conhecida, é o objeto 

desta pesquisa.   

   

2.2 O poder do líder partidário 

 

 A bibliografia referente à organização das lideranças partidárias na Câmara dos 

Deputados, o foco principal desta pesquisa, bem como nas Casas legislativas brasileiras é 

insuficiente. Contudo, ao tratar de todos os assuntos que envolvem o Líder (prerrogativas; 

poder; relação com os demais deputados, com autoridades governamentais e cidadãos; 

atuação dentro do presidencialismo de coalizão), a bibliografia aproxima-se do tema que 

interessa a esta pesquisa, pois grande parte do trabalho desenvolvido pelos líderes conta com a 

assessoria e o apoio de toda a estrutura da respectiva liderança partidária.      

 O Dicionário de Política assim define Liderança:  

Mais realista – e mais fecundo cientificamente – é considerar 
Liderança como um papel que: a) desenvolve-se num contexto 
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específico de interações e reflete em si mesmo (e na sua 
“tarefa”) a situação desse contexto; b) manifesta determinadas 
motivações do Líder e exige atributos peculiares de 
personalidade e habilidade, além de recursos específicos, tudo 
isso (motivações, atributos e recursos) variáveis do papel, 
relacionadas com o contexto; c) relaciona-se com as 
expectativas dos liderados, seus recursos, suas aspirações e suas 
atitudes. 
(...) 
Concluindo – sem a pretensão, todavia, de fornecer uma 
definição plenamente satisfatória – podemos afirmar que são 
Líderes os que: a) no interior de um grupo b) ocupam uma 
posição de poder que tem condições de influenciar, de forma 
determinante, todas as decisões de caráter estratégico,              
c) o poder que é  exercido ativamente,  d) e  que  encontra 
legitimação na sua correspondência às expectativas do grupo.       
(BOBBIO, 1998, p. 713-16) 
 

 No âmbito da Câmara dos Deputados, cada partido ou bloco parlamentar tem direito a 

escolher um líder quando a representação for igual ou superior a um centésimo da composição 

da Câmara1 (RICD, art. 9º, caput). O líder partidário é eleito pela maioria absoluta dos 

integrantes da representação, no início da legislatura, ou após a criação de bloco parlamentar, 

permanecendo no cargo até que nova indicação venha a ser feita. Assim, é a bancada que 

define a duração de mandato do líder e se é permitida a reeleição ao cargo. 

 O cargo de líder partidário é muito desejado pelos deputados, devido ao poder que 

concentra e pela grande visibilidade que dá a seu detentor. Figueiredo e Limongi (2006, p. 

255) reconhecem que “o Congresso atual é altamente centralizado. A distribuição de direitos e 

recursos parlamentares é extremamente favorável aos líderes partidários”. Ao lado dos 

membros da Mesa da Câmara e dos presidentes das comissões permanentes, os líderes 

ocupam as posições mais estratégicas e influentes da Casa.  

 A influência dos líderes é decorrente principalmente do grande número de atribuições 

previstas no Regimento Interno. O líder pode indicar vice-líderes na proporção de um para 

cada quatro deputados, ou fração, que compõem a sua representação, podendo designar um 

como primeiro-vice-líder (RICD, art. 9º, § 1º). Como o vice-líder pode substituir o líder em 

quase todas as atribuições regimentais, e sendo o número de cargos limitado, há disputa entre 

os deputados para a ocupação de cada um, o que fortalece o líder. 

                                                 
1 Com a atual composição da Câmara dos Deputados (513 deputados), um partido político deve possuir pelo 
menos cinco deputados para escolher um líder. Contudo, o PSOL impetrou, no STF, o Mandado de Segurança nº 
26.460-8 DF contra a Resolução nº 1, de 2007, da Câmara dos Deputados, que lhe retirava o direito de constituir 
liderança, pois possuía apenas três deputados. O Ministro Eros Grau deferiu a medida liminar que suspendeu a 
eficácia da Resolução, garantindo ao PSOL o direito a funcionamento parlamentar com a estrutura da liderança 
partidária. A Câmara dos Deputados estendeu essa medida ao PMN, que também possuía três deputados. 
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 Para Cintra e Lacombe (2007, p. 149), “O papel do Líder é crucial na atividade 

legislativa...”. Destacam os referidos autores que um dos aspectos mais importantes dessa 

força está contida no art. 155 do Regimento Interno, que trata do regime de tramitação 

conhecido como urgência urgentíssima. Segundo o dispositivo, esse requerimento, subscrito 

pela maioria absoluta dos deputados, ou de líderes que representem esse número, pode ser 

apresentado e, caso aprovado também por maioria absoluta, permite que a proposição objeto 

do requerimento seja imediatamente apreciada pelo plenário da Câmara. O parlamentar que 

quiser apresentar requerimento de “urgência urgentíssima” para a tramitação de seu projeto 

deve colher assinatura de, no mínimo, 257 deputados ou conseguir convencer o líder de sua 

bancada e outros líderes da relevância e urgência do seu projeto. Se algum parlamentar quiser 

apresentar uma emenda em plenário a esse projeto urgente, terá que colher a assinatura de um 

quinto dos membros da Câmara ou de líderes que representem esse número. A outra opção é 

conseguir que uma comissão apresente a emenda (RICD, art. 120, § 4º). 

 Ao líder também compete fazer a Comunicação de Liderança, o direito de usar a 

palavra a qualquer momento da sessão. Essa comunicação pode ser delegada a qualquer 

membro de sua bancada nas sessões de debates, em que não há matérias na pauta para 

deliberação. Também pode o líder indicar deputados para usar o tempo da sessão denominado 

Comunicações Parlamentares. Como, durante a sessão da Câmara, são poucos os momentos 

em que um deputado pode usar a palavra, essas atribuições fazem com que o líder ganhe 

projeção quando ele mesmo faz o pronunciamento e também com que seja muito demandado 

pelos deputados da bancada para poderem discursar nesses momentos. 

 Outras importantes atribuições do líder previstas no Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados são: participar, pessoalmente ou por intermédio de seus vice-líderes dos trabalhos 

de qualquer comissão de que não seja membro, sem direito a voto, mas podendo encaminhar a 

votação ou requerer a verificação desta; encaminhar, por um minuto, a votação de qualquer 

proposição que esteja sujeita à deliberação do plenário da Câmara; registrar os candidatos do 

partido ou bloco parlamentar para concorrer aos cargos da Mesa, e indicar à Mesa os 

membros da bancada para compor as comissões e, a qualquer tempo, substituí-los (RICD, art. 

10). Esta atribuição dá ao líder um extraordinário poder sobre os seus liderados: permite 

determinar em quais comissões e por quanto tempo cada deputado da bancada trabalhará. 

 Outra competência relevante do líder pode ser exercida durante a Ordem do Dia. Em 

caso de votação divergente (simbólica), seis centésimos dos membros da Casa (31 deputados) 

ou líderes que representem esse número podem formular pedido de verificação de votação 

(nominal). E antes do decurso de uma hora da proclamação de resultado da verificação de 
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votação anterior, só se procederá a nova verificação por deliberação do plenário, a 

requerimento de um décimo dos deputados, ou de líderes que representem esse número. 

 A Câmara dos Deputados possui 20 comissões permanentes2 e a possibilidade de ser 

criado um ilimitado número de comissões temporárias3.  Cada uma das comissões 

permanentes, especiais e de inquérito possui um presidente e três vice-presidentes. Para 

assumir cada um desses cargos, o deputado precisa primeiramente ser indicado por seu líder e 

depois, ser eleito pelo respectivo colegiado.   

 Conhecedora da influência que os líderes partidários possuem sobre as respectivas 

bancadas, a sociedade organizada recorre a eles quando quer tratar de assuntos incluídos em 

projetos que serão submetidos à votação da Câmara. Em sendo a Câmara dos Deputados uma 

instituição em que a maioria dos ambientes é de livre acesso, os líderes são abordados tanto 

nos gabinetes das lideranças, quanto nos corredores.  

 Com tanto poder, poder-se-ia perguntar por que os deputados aceitam e, por sua 

atuação coesa, ainda fortalecem a figura do líder. Para Santos (2003, p. 92), “... os partidos 

políticos são mais relevantes no período recente porque sua existência traz vantagens para os 

parlamentares em suas negociações com o Executivo”. A coesão da bancada e a delegação 

que esta dá ao líder para definir a agenda de deliberações, bem como fazer uso de todo o 

poder que desfruta, visa a constituí-lo em um interlocutor privilegiado e fortalecido do partido 

com o Poder Executivo, tendo por objetivo conseguir para os liderados benefícios de 

patronagem para suas bases eleitorais. 

 Por esse motivo é que, além dos deputados da bancada, também prefeitos, vereadores 

e lideranças comunitárias procuram o prestígio do líder partidário para defenderem suas 

demandas junto a órgãos dos governos federal, estadual e municipal. Mesmo considerando ser 

mais comum a um líder da base governista receber maior atenção por parte do governo federal 

ou estadual, não se pode deixar de considerar que o líder de um partido de oposição, embora 

não desfrutando do mesmo prestígio, tem mais poder para pleitear junto aos órgãos públicos 

que os deputados da bancada que ele representa, individualmente. Há que se ressalvar, 

contudo, a atuação dos líderes informais, cujo raio de influência abrange outros 

parlamentares. 

 

                                                 
2 As comissões permanentes são as de caráter técnico-legislativo ou especializado integrantes da estrutura 
institucional da Casa, que deliberam sobre assuntos de seu campo temático e acompanham os planos e 
programas governamentais e a fiscalização orçamentária da União (RICD, art. 22, I). 
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2.3 O Colégio de Líderes 

 

 O poder dos líderes ainda é sensivelmente aumentado devido à existência do Colégio 

de Líderes, órgão que centraliza as mais importantes decisões sobre as propostas submetidas à 

apreciação da Câmara dos Deputados e do qual participam os líderes da maioria, da minoria, 

dos partidos, dos blocos parlamentares e do governo4 (RICD, art. 20, caput). As deliberações 

são tomadas, sempre que possível, mediante consenso; caso contrário, prevalece o critério da 

maioria absoluta, valendo cada voto de líder a expressão numérica da sua bancada. Embora 

seja essa a previsão regimental, na prática esse voto de liderança não ocorre. Mais 

comumente, cada líder tem a expressão de um voto. Outra possibilidade, no caso de não haver 

consenso no Colégio de Líderes, é a disputa ser levada a plenário, em que prevalece a força de 

cada bancada. Nessa ocasião, o líder continua exercendo o seu papel de negociador, para 

ainda tentar um acordo, e também o de mediador, para prevenir conflitos com a sua bancada.   

 Rodrigues (1996, p. 132) reconhece a importância do Colégio de Líderes: “Trata-se de 

um instituto regimental da Câmara dos Deputados que basicamente consagrou a liderança 

parlamentar no processo decisório, de tramitação, e de votação de matérias naquela Casa 

legislativa”. O Regimento Interno determina que a agenda com as proposições que serão 

votadas no mês subsequente deve ser elaborada pelo presidente da Câmara dos Deputados, 

ouvido o Colégio de Líderes (RICD, art. 17, I, s). Assim, quando um deputado pretende que 

algum projeto de sua autoria seja incluído na pauta do plenário da Câmara é ao líder que ele 

recorre, para que este defenda o pleito no Colégio de Líderes. 

      

2.4 Os blocos parlamentares 

 

 Para que se possa entender a organização de uma liderança partidária, a ser discutida 

na seção 4, é fundamental conhecer o conceito de Bloco Parlamentar (RICD, art. 12). Quase 

todos os cargos e posições que um parlamentar pode ocupar na Câmara dos Deputados 

decorrem da proporcionalidade do tamanho das bancadas partidárias. Assim, quanto maior for 

o partido, maior o número de cargos ou posições que consegue na Câmara. Se um partido for 

pequeno, terá pouco espaço, sinônimo de pouco poder formal. Para que haja a possibilidade 

                                                                                                                                                         
3 As comissões temporárias são as criadas para apreciar determinado assunto, que se extinguem ao fim da 
legislatura, ou antes dele, quando cumprido o objetivo ou findo o seu prazo de duração. As comissões 
temporárias podem ser especiais, de inquérito ou externas (RICD, art. 22, II e art. 33, I, II e III). 
4 Embora os líderes de partidos que participam de bloco parlamentar e o líder do governo possam se manifestar 
no Colégio de Líderes, eles não têm direito a voto (RICD, art. 20, § 1º). 
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de aumento do seu poder relativo, o Regimento Interno da Câmara permite que dois ou mais 

partidos possam se coligar em um bloco parlamentar, sob liderança comum. 

 O Regimento Interno prevê algumas regras para o bloco parlamentar: 

a) a sua formação deve ser feita por deliberação das respectivas bancadas; 

b) deve ser composto por, no mínimo, três centésimos dos membros da Câmara (16 

deputados); 

c) se o bloco vier a ter menos que esse número, é extinto; 

d) a sua existência é circunscrita à legislatura, devendo o ato de sua criação e 

posteriores alterações ser apresentados à Mesa; 

e) o partido que integrava bloco parlamentar dissolvido, ou a que dele se desvincular, 

não poderá integrar outro na mesma sessão legislativa; 

f) não é permitido que um partido participe de mais de um bloco simultaneamente. 

 No entanto, as duas mais importantes disposições regimentais sobre bloco parlamentar 

são as seguintes: ele terá, no que couber, o tratamento dispensado pelo Regimento às 

organizações partidárias; as lideranças dos partidos que se coligarem em bloco parlamentar 

perdem suas atribuições regimentais. Na prática, o bloco parlamentar funcionará na Câmara 

como um partido propriamente dito, tendo só um líder, ainda que formados por dois ou mais 

partidos.  As lideranças dos partidos que se coligarem em bloco perdem as suas atribuições e 

prerrogativas regimentais, embora mantenham em funcionamento suas estruturas de liderança. 

 Fortalecido pela soma dos deputados dos partidos que o compõem, o bloco 

parlamentar, com maior representação, passa a ter mais direitos na Câmara e, 

conseqüentemente, mais poder. Assim, por exemplo, o líder do bloco pode indicar um 

deputado para ser eleito, por acordo entre os partidos que o compõem, a um cargo mais 

importante na Mesa da Câmara do que teria, caso não estivesse compondo o bloco 

parlamentar. O mesmo acontece com relação à indicação de deputado a ser eleito presidente 

de comissão permanente: com a formação do bloco, a posição do partido na ordem de escolha 

melhora, fazendo com que tenha mais opções5. Obviamente, o número de vagas nas 

comissões a que o bloco tem direito aumenta, comparando-se com o número de vagas dos 

partidos que o compõem isoladamente. Isso possibilita maior chance de que seus deputados 

sejam atendidos nas suas preferências para integrar uma comissão permanente. 

                                                 
5 O art.8º, § 4º do Regimento Interno dispõe: “As vagas de cada Partido ou Bloco Parlamentar na composição da 
Mesa serão definidas com base no número de candidatos eleitos pela respectiva agremiação, em conformidade 
do resultado final das eleições proclamado pela Justiça eleitoral, desconsideradas as mudanças de filiação 
partidária posteriores a esse ato”. Isso é válido tanto no caso da eleição da Mesa da Câmara dos Deputados 
quanto nas eleições para as Mesas das comissões permanentes.   
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3 A INFRAESTRUTURA QUE A CÂMARA DISPONIBILIZA PARA AS 

LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS 

  

 O conhecimento da infraestrutura que a Câmara dos Deputados disponibiliza para as 

lideranças partidárias é condição para entender a sua organização e funcionamento. Muitos 

dos bons serviços prestados aos deputados, mas também alguns problemas que elas enfrentam 

são decorrentes dessa infraestrutura. 

 Por esse motivo, esta seção tratará de algumas das questões de infraestrutura que mais 

têm repercussões no funcionamento das lideranças. Primeiramente, será discutido o trabalho 

desenvolvido pelas Consultorias Legislativa e de Orçamento e Fiscalização Financeira da 

Câmara dos Deputados. O conhecimento de suas estruturas é importante pelo fato de ambas 

terem, entre suas atribuições, o assessoramento das lideranças partidárias. 

 Em seguida, será abordada a adequação do espaço físico das lideranças partidárias. 

Serão discutidos aspectos relacionados ao seu tamanho, à localização de suas seções e 

também as consequências para a organização das lideranças. 

 Por fim, serão analisados o material e os equipamentos disponibilizados pela Câmara 

dos Deputados para o funcionamento das lideranças, que influem na qualidade dos serviços 

prestados aos deputados. 

 

 3.1 As Consultorias Legislativa e de Orçamento e Fiscalização Financeira 

 

 As Consultorias Legislativa e de Orçamento e Fiscalização Financeira são órgãos 

institucionais de consulta e assessoramento da Câmara dos Deputados previstos no art. 262, 

IV e V do Regimento Interno, respectivamente. Fazem parte da estrutura da Diretoria 

Legislativa e são compostas por 226 servidores concursados6. Os trabalhos por elas realizados 

são apartidários. 

 A Consultoria Legislativa é formada por uma equipe multidisciplinar de especialistas, 

que assessoram os deputados em todas as fases do processo legislativo. Também presta 

assessoria à Mesa Diretora; às comissões permanentes e temporárias (especiais e de 

inquérito), da Câmara ou mistas; à Administração e a outros órgãos da Casa. Os trabalhos 

desenvolvidos são confidenciais e, em sua maioria, exclusivos. 

 Os 177 consultores legislativos7 estão distribuídos em 21 áreas do conhecimento, 

                                                 
6 Situação em 31/08/09, segundo informações do Departamento de Pessoal da Câmara dos Deputados. 
7 Consultores que estavam em exercício na Câmara em 01/12/09, excluídos os cedidos a outros órgãos. 
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organização que permite a cobertura das áreas temáticas das 20 comissões permanentes da 

Câmara. A Consultoria oferece às lideranças e aos deputados os seguintes serviços: 

a) sugestão de alternativas para a ação parlamentar e legiferante, pertinentes ao 

assessoramento requerido; 

b) elaboração de minutas de proposição;  

c) adequação de minutas recebidas à técnica legislativa e aos procedimentos 

determinados pela Mesa da Câmara dos Deputados;  

d) realização de estudos técnicos específicos; 

e) atendimento de consultas sobre assuntos vinculados ao exercício do mandato 

legislativo, no âmbito do Congresso Nacional;  

f) redação de minutas de pronunciamentos parlamentares destinados à participação 

do deputado em sessões da Câmara dos Deputados ou em sessões conjuntas do 

Congresso Nacional; 

g) atendimento às necessidades de consultoria das comissões técnicas; 

h) execução de trabalhos técnicos solicitados pela Administração da Câmara. 

    A solicitação de trabalho é feita eletronicamente pela intranet da Câmara por até dois 

servidores autorizados pelos líderes ou pelos deputados. Na solicitação deve-se especificar o 

tipo do trabalho, o assunto, informar se é necessário um contato prévio com o consultor, se 

seguirão anexos em papel e, no caso de solicitação de elaboração de parecer, a orientação do 

voto. Também é possível acompanhar o andamento da solicitação pela intranet. 

 A Consultoria Legislativa tem uma média anual de 20 mil trabalhos concluídos. A 

tabela 1 mostra a quantidade de trabalhos realizados para cada uma das lideranças partidárias 

e para os deputados, agrupados nos respectivos partidos, nos anos de 2006 e 2007. 

 Pode-se observar que foram muito poucos os trabalhos feitos para as lideranças 

partidárias durante os anos pesquisados. No ano de 2006, totalizaram 202 (média de 16,8 por 

mês) e no ano de 2007, totalizaram 460 (média de 38,3 por mês). Diferentemente, quando se 

observam os números das solicitações dos deputados agrupados em partidos, a demanda é 

bem maior. A explicação para essas constatações é a existência de um corpo de assessores 

técnicos na estrutura de cada liderança partidária que atende prioritariamente as solicitações 

do líder, dos vice-líderes e de deputados que estão trabalhando em projetos de maior 

relevância. Já os demais deputados da bancada, sem receber o mesmo atendimento que o 

líder, solicitam frequentemente trabalhos da Consultoria Legislativa.  
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 Em recente levantamento feito pela Consultoria Legislativa, foi constatado que 97% 

dos deputados solicitam os serviços daquele órgão. Os 3% restantes referem-se a 

parlamentares que ficaram pouco tempo no mandato e a outros que fazem a maioria de seus 

trabalhos.  

 Ricardo Rodrigues, diretor da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, na 

entrevista dada, ao comentar os números referentes às demandas das lideranças partidárias, 

lembra que “a Consultoria não é uma parada obrigatória do processo legislativo”. Enquanto 

estão exercendo a liderança partidária, os deputados solicitam muito pouco os seus serviços. 

A maior parte das solicitações refere-se a discursos de homenagem para serem pronunciados 

nas sessões solenes da Câmara. Poucas são as solicitações de estudos técnicos. 

 A informação técnica é um dos trabalhos mais realizados pela Consultoria. Nela são 

avaliadas questões como a propriedade da solicitação feita, quanto aos aspectos 

constitucionais, jurídicos e legislativos. Em 2007, 30% das 1.777 solicitações feitas pelos 

deputados para a elaboração de proposições tiveram sua apresentação desaconselhada pela 

Consultoria Legislativa. Após verificação feita, foi constatado que 70% de todas as 

solicitações foram apresentadas, um grande indício de que as proposições desaconselhadas 

não tenham sido apresentadas. Esse dado revela que, em geral, os deputados acompanham as 

orientações técnicas da Consultoria Legislativa. 

 As lideranças partidárias não possuem prioridade no atendimento feito pela 

Consultoria Legislativa. A prioridade é dada à Mesa Diretora da Câmara e a solicitações 

referentes a questões regimentais e a proposições urgentes. Em resposta à afirmação de alguns 

chefes de gabinete entrevistados nesta pesquisa de que suas lideranças partidárias evitam 

solicitar trabalhos para a Consultoria Legislativa, devido ao fato de o tempo de atendimento 

ser maior que o necessário, Rodrigues afirma não ser possível, com o atual quadro de 

consultores, fazer o atendimento às lideranças na velocidade que elas precisam. É por esse 

motivo, segundo ele, que todas as lideranças dispõem de um corpo de assessores. 

 Para Rodrigues, a principal diferença entre o trabalho desenvolvido pela Consultoria 

Legislativa e pelas assessorias das lideranças partidárias é que, enquanto na primeira o 

assessoramento é institucional e reativo, nas segundas, há o avanço de objetivos políticos. 

 A Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, a exemplo da Consultoria 

Legislativa, também não dá prioridade ao atendimento das solicitações das lideranças 

partidárias, segundo seu diretor, Wagner Primo. Contudo, também não há dificuldade alguma 

no atendimento delas. Quando há demanda urgente, em geral, consegue-se atendê-la em curto 

espaço de tempo. 
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Tabela 1 - Trabalhos da Consultoria Legislativa nos anos de 2006 e 2007 
 

2006 2007 
Solicitante 

Assessoramentos Trabalhos 
escritos Assessoramentos Trabalhos 

escritos 
Liderança do DEM 1 24 2 65 
Liderança do PC do B 1  3 1 
Liderança do PDT 2  1  
Liderança do PMDB  25 1 68 
Liderança do PP 2 25 5 37 
Liderança do PPS 7 9 15 41 
Liderança do PR 5 61 6 72 
Liderança do PSB 3 7 9 32 
Liderança do PSC    4 
Liderança do PSDB  21  66 
Liderança do PT   1  
Liderança do PTB  9  28 
Liderança do PV   2 1 
PFL/DEM 67 1158 154 1660 
PCdoB 11 125 14 284 
PDT 10 235 71 671 
PHS    39 
PL 52 430  2 
PMDB 108 872 216 2156 
PMN   8 153 
PMR  4   
PP 53 772 105 1099 
PPS 10 196 27 315 
PR   147 1088 
PRB 1 43 2 100 
PRONA 1 68  1 
PSB 60 391 90 750 
PSC 9 64 20 220 
PSDB 67 650 173 1365 
PSOL 8 89 7 39 
PT 168 1305 436 2054 
PTB 38 581 24 489 
PTC  12 3 116 
PTdoB   4 73 
PV 14 132 43 595 
S. PARTIDO   1 12 
TOTAL 700 7.308 1.596 13699 
Fonte: Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, 2009. 
Nota: Não estão computados os trabalhos solicitados pela Administração da Câmara, comissões, Mesa 
Diretora e demais órgãos da Casa. 
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 A Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira é composta por 36 

consultores8, divididos em 11 núcleos temáticos.  Na sua página na internet consta que sua 

missão é:  

[...] oferecer, de forma neutra e apartidária, consultoria técnica às 
comissões da Câmara e do Congresso Nacional, e adequado 
assessoramento aos deputados federais, na tomada de decisões 
relacionadas ao processo orçamentário federal, ao exame do impacto 
orçamentário e financeiro da legislação (que altera a receita e a despesa 
pública) e ao controle e fiscalização financeira exercido pelo Poder 
Legislativo no âmbito de suas funções de controle externo. (Disponível 
em: < http://www2.camara.gov.br/conheca/estruturaadm/conof>. Acesso 
em: 23 out. 2009) 

 
São atribuições da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira: 

a) sistematizar e efetuar todo o processamento técnico e operacional dos projetos do 

Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), da Lei 

Orçamentária Anual (LOA), das emendas e substitutivos apresentados; 

b) elaborar notas técnicas sobre a adequação financeira e orçamentária de medidas 

provisórias editadas, quando a relatoria couber a deputado; 

c) assessorar membros da Comissão de Finanças e Tributação no exame da 

adequação financeira e orçamentária dos projetos de lei, e os membros da 

Comissão de Fiscalização e Controle; 

d) assessorar os deputados no exame das contas do presidente da República, no 

acompanhamento e avaliação dos relatórios de gestão fiscal, dos decretos de 

contingenciamento, dos relatórios de cumprimento de metas fiscais e no exame 

dos avisos do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre obras com indícios de 

irregularidades. 

e) elaborar proposições e fundamentar pronunciamentos em que sejam tratados 

assuntos de sua área técnica. 

 Diferentemente do que se possa imaginar, a Consultoria de Orçamento não faz 

emendas que envolvam despesas nos projetos orçamentários para os deputados. A justificação 

para isso é que são os consultores que posteriormente terão que analisá-las. 

 De forma semelhante ao que ocorre na Consultoria Legislativa, as demandas por 

estudos e notas técnicas feitas pelas lideranças para a Consultoria de Orçamento são poucas. 

Para Wagner Primo, há três possíveis explicações para a baixa demanda: os assessores das 

                                                 
8 Consultores que estavam em exercício na Câmara em 01/12/09, excluídos os cedidos a outros órgãos. 
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lideranças são bem qualificados e já desempenharam funções em órgãos do Poder Executivo, 

o que, na sua visão, facilita muito o trabalho; a cooperação existente entre os consultores de 

orçamento e os assessores das lideranças partidárias, o que já antecipa possíveis demandas; a 

Liderança do Governo no Congresso Nacional reúne-se regularmente com as assessorias dos 

partidos, o que ajuda a diminuir a procura por serviços da Consultoria.  

 Nem sempre as solicitações recebidas pela Consultoria de Orçamento são viáveis sob 

o ponto de vista técnico. Contudo, caso a solicitação ainda assim seja mantida, o trabalho é 

realizado, mas paralelamente é feita uma nota técnica sobre o assunto, para o caso de alguma 

liderança ou deputado solicitar. 

 Para o diretor da Consultoria de Orçamento, a principal diferença entre o trabalho dos 

consultores e dos assessores das lideranças partidárias é que, enquanto os primeiros possuem 

um contato maior e apartidário com os relatores e os presidentes das comissões, os segundos 

atendem os líderes e os deputados das respectivas bancadas, atuando com viés político. 

 

3.2 O espaço físico das lideranças 

 

 Para entender o funcionamento e a organização de uma liderança, a análise da 

adequação do seu espaço físico e a localização das suas seções é de grande importância. 

Como se constatará no decorrer deste trabalho, esses fatores impactam, por exemplo, o 

número de reuniões de bancada que acontecem em cada liderança partidária. Outro exemplo 

de impacto relacionado ao espaço físico ocorre na Liderança do DEM, em que, devido ao fato 

de a assessoria técnica localizar-se distante do gabinete do líder, foi necessária a criação de 

uma pequena assessoria, em sala vizinha à do líder, para o atendimento imediato de suas 

demandas. 

 Para aferir essa e outras questões relacionadas à infraestrutura, foram feitas as 

seguintes perguntas aos chefes de gabinete das lideranças: “A Câmara dos Deputados oferece 

infraestrutura adequada para a liderança? O que pode melhorar?” Todas as lideranças, com 

exceção da Liderança do PMDB, responderam que o maior problema que enfrentam é o 

espaço físico insuficiente e mal distribuído. Quase a totalidade das lideranças, à exceção de 

algumas das menores (PPS, PSB, PSOL e PMN), possuía, em 2007, as respectivas seções 

distribuídas por salas não contíguas e, em sua grande maioria, em prédios diferentes. Esse 

problema, que continua em 2009, atrapalha sobremaneira o trabalho, devido à dificuldade de 

deslocamento dos servidores e, principalmente, dos deputados do plenário para o gabinete do 

respectivo líder e também entre as seções de uma mesma liderança. 
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 A exigüidade do espaço físico é uma questão conhecida pela Administração da 

Câmara dos Deputados. Sofrem com ela não apenas as lideranças partidárias, mas também 

outros órgãos da Casa. O espaço é insuficiente para os 16.074 servidores da Câmara dos 

Deputados9 e os terceirizados. 

 Para resolver esse problema das lideranças, o presidente da Câmara dos Deputados 

instituiu, pela Portaria nº 7, de 2003, a Comissão de Análise e Formulação de Proposta de 

Reordenamento dos Espaços Reservados às Lideranças dos Partidos. Essa comissão, 

coordenada pelo Deputado Sebastião Madeira (PSDB/MA), produziu um relatório final que 

propôs medidas de curto, médio e longo prazo para a adequação dos espaços físicos das 

lideranças. As de curto prazo, que visavam um remanejamento de espaços de órgãos com 

áreas superdimensionadas, foram implementadas. As medidas de médio prazo, que previam 

um remanejamento entre os órgãos da Mesa e das lideranças foram muito pouco 

implementadas, bem como as de longo prazo, que previam a elaboração de um Plano Diretor 

de Reordenamento e Ampliação dos Edifícios da Câmara dos Deputados, com a premissa 

básica de identificação da vocação principal de cada edifício. 

 Em 2007, o então presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arlindo Chinaglia 

(PT/SP) constituiu, por meio do Ato da Presidência s/nº, de 22/11/2007, um grupo de trabalho 

destinado a estudar o remanejamento do espaço físico das lideranças partidárias, composto 

por oito deputados. Esse grupo teve como subsídio o relatório final apresentado pela comissão 

criada em 2003, que ficou conhecido no Departamento Técnico da Câmara como “Relatório 

Madeira”.10 

 O estudo desse grupo de trabalho, em desenvolvimento ainda em 2009, ocorre em dois 

eixos: a ampliação do espaço físico da Câmara dos Deputados e a reordenação do espaço 

físico existente, integrando o Plano Diretor de Uso dos Espaços, um dos 11 Programas e 

Projetos Corporativos Estruturantes do Planejamento Estratégico da Câmara dos Deputados11. 

Dentro do primeiro eixo, foi inaugurado o prédio do Centro de Formação, Treinamento e 

Aperfeiçoamento em 2007, liberando espaços no Anexo I para as Lideranças do PSC e PMN.  

                                                 
9 Situação em 31/08/09, segundo informação do Departamento de Pessoal da Câmara. Estão incluídos todos os 
servidores efetivos (3.482), os de CNEs (1.315) e os do Secretariado Parlamentar (11.277). 
10 Os dois estudos de espaço físico tiveram o suporte do Departamento Técnico da Câmara dos Deputados – 
Seção de Gerenciamento e Planejamento do Espaço Físico, e tiveram por base o número de servidores lotados 
nas lideranças partidárias em 27/07/2007 e o número de deputados de cada partido em 27/11/2007.  
11 Os 11 Programas e Projetos Corporativos Estruturantes da gestão estratégica da Câmara dos Deputados são os 
seguintes: Gestão Administrativa; Informações Gerenciais; Gestão de Projetos; Gestão de Processos; Plano 
Diretor de Uso dos Espaços; Gestão por Competências; Educação Continuada; Gestão da Informação e do 
Conhecimento; Portal Corporativo; Infraestrutura e Serviços de Tecnologia da Informação; Gestão do 
Atendimento.   
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Quanto ao segundo eixo, foram feitas propostas que, com pequenas variações, objetivam 

basicamente dividir cada liderança partidária em dois núcleos: a) o parlamentar, localizado no 

Edifício Principal da Câmara, próximo ao plenário, onde ficariam o gabinete do líder, a sala 

do chefe de gabinete, a sala de reuniões e a recepção; b) o núcleo técnico-

administrativo/assessoria, localizado no Bloco das Lideranças Parlamentares, onde ficariam a 

assessoria, a área de apoio técnico e a área de apoio administrativo. 

 A implementação dessa proposta seria de grande relevância para o desenvolvimento 

do trabalho das lideranças partidárias, visto que todos os líderes, os auxiliares imediatos 

estariam localizados próximo ao plenário da Câmara. Além disso, a existência de uma sala de 

reuniões ao lado do gabinete do líder é indispensável para negociações políticas que ocorrem 

a todo momento, inclusive durante as votações. Contudo, uma das maiores dificuldades a ser 

enfrentada para a implementação dessa medida é que dela resultaria ganho de espaço físico 

para algumas lideranças e perda para outras.  

 Quanto a outras questões de infraestrutura, os entrevistados, em geral, afirmaram não 

ter maiores problemas. Contudo, com base nas colocações que fizeram podem-se relacionar as 

seguintes sugestões: 

a) deveria haver um atendimento prioritário das solicitações das lideranças partidárias 

por parte de todos os órgãos da Câmara dos Deputados, tendo em vista que as 

lideranças atuam na área fim, sendo curtos os prazos regimentais que têm que 

cumprir; 

b) necessidade de haver maior conhecimento da dinâmica de uma liderança por parte 

dos demais servidores da Casa, para que melhor compreendam as demandas feitas, 

reduzindo a impressão de que haveria uma divisão entre as áreas legislativa e 

administrativa; 

 

3.3 Material e equipamentos 

 
 A resposta à questão relativa à infraestrutura forneceu informações também para que 

se trate do material e dos equipamentos fornecidos pela Câmara dos Deputados às lideranças 

partidárias. A realização do trabalho de assessoramento e também todo o apoio dado aos 

líderes e deputados, com o passar do tempo e principalmente com o desenvolvimento da 

tecnologia da informação, requerem diferentes infraestruturas. Quando não se consegue 

adquiri-las, ocorre uma defasagem entre o que é disponibilizado aos deputados e o que 

deveria ser, impactando negativamente o serviço.   
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 Todo o material de expediente, de consumo, de copa, mobiliário, equipamentos de 

informática e copiadoras para as lideranças partidárias é fornecido pela Câmara dos 

Deputados, mediante solicitação. Embora não haja cotas de material de consumo estipuladas 

em norma, há limites para o fornecimento, baseado no número de servidores lotados no setor. 

Esses limites abrangem todos os setores da Câmara dos Deputados. 

 Esse critério faz com que algumas demandas das lideranças não sejam atendidas, 

principalmente quando alguma delas necessita mais de um suprimento que de outros. Isso 

ocorre, por exemplo, com as lideranças que publicam um boletim informativo – a quantidade 

de papel que elas precisam é maior que a de outra que divulga a atividade de seus 

parlamentares pelo seu site ou o do partido. Por esse motivo, a flexibilização no fornecimento 

de material às lideranças partidárias, permitindo-se o fornecimento de uma quantidade maior 

de um material muito usado no lugar de outro pouco usado, seria compatível com as reais 

necessidades das lideranças, ainda que para isso existisse o sistema de cotas. 

 Os equipamentos de informática têm uma grande relevância nos trabalhos 

desenvolvidos pelas lideranças partidárias. Nos anos de 2006 e 2007, as lideranças ainda 

tinham dificuldades para conseguir todos os equipamentos de informática de que precisavam, 

problema que foi resolvido nos anos seguintes. Por esse motivo, ainda é comum encontrar nas 

lideranças partidárias equipamentos de informática ou eletrônicos que pertencem aos partidos 

políticos. 

 Nas entrevistas foi constatada a necessidade de a Câmara manter um serviço de 

suporte técnico de informática imediato para as lideranças, visto que há sistemas cujo 

funcionamento regular é exigido principalmente para a produção de notas técnicas destinadas 

aos deputados da bancada antes do início da Ordem do Dia do plenário ou das comissões. 
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4 AS LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS  

 

 Após o conhecimento de alguns dos principais meios disponibilizados pela Câmara 

dos Deputados para o funcionamento das lideranças, pode-se melhor estudar a sua estrutura e 

organização. Isso decorre do fato de que, ao se analisar um serviço prestado pela liderança, 

será possível investigar se a sua qualidade está diretamente relacionada com a infraestrutura 

oferecida pela Câmara dos Deputados ou se é consequência de questões internas da liderança. 

 Nesta seção será conhecida a organização e o funcionamento das lideranças. 

Primeiramente, para contextualizar os anos pesquisados, serão lembrados alguns 

acontecimentos que tiveram grande repercussão nacional, bem como a composição numérica 

das bancadas na Câmara e quais tinham direito a escolher um líder partidário.  

 As regras da eleição do líder partidário serão discutidas. Como o Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados dispõe apenas basicamente sobre esse assunto, buscou-se nos estatutos 

dos partidos e nos regimentos internos das bancadas dispositivos que pudessem ajudar a 

melhor compreender como ocorre a eleição do líder em cada partido. 

  Em seguida, será abordado o quadro de servidores das lideranças. A pesquisa revela 

dados a respeito da qualificação dos servidores e da adequação do número de servidores para 

a realização dos serviços. Também serão feitas considerações a respeito da decisão do 

Supremo Tribunal Federal que, em medida liminar, garantiu o funcionamento parlamentar do 

PSOL, que contava com apenas três deputados, com a manutenção da estrutura de sua 

liderança partidária. 

 A organização da liderança é outro tema analisado. O que a pesquisa mostra a respeito 

das seções que normalmente compõe uma liderança partidária, as reuniões realizadas, os 

principais serviços e produtos oferecidos aos parlamentares (comunicação, assessoramento, 

notas técnicas e estudos, informática). Será verificado, ainda, se existe cooperação entre os 

órgãos de assessoramento técnico e como ela ocorre. 

 Toda essa organização de uma liderança partidária tem por objetivo dar ao líder e aos 

deputados condições para que possam decidir todos os assuntos que lhes são apresentados da 

melhor forma possível. Por isso, também será tratada a questão do processo decisório em uma 

liderança: a relação do líder com seus liderados e a influência do assessor na tomada de 

decisão do líder e dos deputados. 
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4.1 As bancadas dos partidos nos anos de 2006 e 2007 

 

 A 52ª legislatura (2003/2007) foi um período muito conturbado no Congresso 

Nacional, em que um grande embate aconteceu entre a base governista e a oposição, sendo 

assim caracterizado:  

A legislatura chama a atenção: a) por ser a primeira, no período pós-88, a 
transcorrer sob um governo de esquerda; b) por registrar, no seu segundo 
biênio, uma forte crise no interior da coalizão governista; e c) pela sucessão 
de escândalos de ampla repercussão, envolvendo membros dos poderes 
Executivo e Legislativo. (Anastásia; Inácio; Melo, 2007, p. 155). 
 

 Os referidos autores citam três situações para exemplificar: a) as denúncias feitas pelo 

deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ) de que alguns membros da base governista estariam 

recebendo uma espécie de mesada do governo, que ficou conhecida como “mensalão”, e que 

deu origem a três CPIs – Correios, Mensalão e Bingos; b) em 21 de setembro de 2005, a 

renúncia ao mandato do deputado Severino Cavalcanti (PP-PE), oito meses depois de ser 

eleito presidente da Câmara dos Deputados, após ser acusado de cobrar propina de dono de 

restaurante da Casa; c) em maio de 2006, a Controladoria-Geral da União enviou à Câmara 

documentos da “Operação Sanguessuga” da Polícia Federal, que investigou fraudes na 

licitação e o superfaturamento na compra de ambulâncias em municípios, com recursos 

viabilizados por meio de emendas ao orçamento da União, o que deu origem a Comissão 

Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Ambulâncias (Anastásia; Inácio; Melo, 2007). 

 As eleições realizadas em 2006 são outro fator que deve ser considerado e torna ainda 

mais acirrada a disputa entre os partidos da base de apoio ao governo e da oposição nas duas 

Casas do Congresso Nacional. 

 Todos esses acontecimentos, somados às votações realizadas no plenário da Câmara e 

também nas comissões, fizeram com que houvesse grande atividade no interior das lideranças 

partidárias, tornando o período pesquisado de grande representatividade para o conhecimento 

da organização e do funcionamento das lideranças partidárias. 

 Tendo em vista que a proporcionalidade partidária é um princípio presente em todo o 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados e que, como já visto, há exigência de que um 

partido tenha um centésimo dos membros da Câmara (cinco deputados) para a criação de uma 

liderança, torna-se indispensável o conhecimento do tamanho das bancadas no início das 

sessões legislativas de 2006 e 2007.  

 As duas tabelas seguintes mostram a composição numérica de deputados de cada 

partido na Câmara dos Deputados no início das sessões legislativas dos anos pesquisados. Em 
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2006, havia 17 partidos com representantes e apenas um bloco parlamentar, formado pelo 

PFL e PRONA. Todos os partidos da tabela situados entre o PT e o PSC tinham direito a 

escolher um líder. Assim, existiam 14 lideranças partidárias em funcionamento. 

 
Tabela 2 – Bancadas dos partidos em 2006 

___________________________________________________________________________ 
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 Em 2007, havia 20 partidos e três blocos parlamentares: a) 

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC e PT do B; b) PSDB, PFL e PPS; c) PSB, PDT, PC do B, 

PMN e PAN. Foram constituídas 15 lideranças partidárias. O PSOL e o PMN, com três 

deputados cada, tiveram direito à liderança por decisão do STF. Embora o PTC, com três 

deputados, e o PAN, com cinco deputados, pudessem escolher um líder partidário, não 

chegaram a fazê-lo, visto que o PTC perdeu a deputada Angela Portela para o PT em 14 de 

março, e o PAN foi incorporado ao PTB no dia 15 de março de 2007, em decisão do TSE. 

 
Tabela 3 – Bancadas dos partidos em 2007 

___________________________________________________________________________ 
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4.2 Os estatutos dos partidos e os regimentos internos das bancadas  

  

 O Regimento Interno da Câmara dos Deputados dispõe que, no início da legislatura, 

ou após a criação de bloco parlamentar, deve ser comunicada à Mesa a escolha do líder, eleito 

pela maioria absoluta dos integrantes da representação, permanecendo no cargo até que nova 

indicação venha a ser feita (RICD, art. 9º, § 2º e § 3º). São os únicos dispositivos que regulam 

a escolha do líder, dando liberdade para que as bancadas partidárias possam organizar as suas 

eleições internas. 

 Para saber como os partidos elegiam seus líderes, primeiramente foi feito um 

levantamento dos dispositivos que tratavam da eleição do líder nos estatutos partidários. Em 

seguida, o mesmo foi feito com relação aos regimentos internos das bancadas. 

 A maior parte dos estatutos dos partidos cujas bancadas na Câmara dos Deputados 

tinham direito a uma liderança nos anos de 2006 e 2007 possui uma norma curta e de caráter 

geral para a eleição do líder, como se pode observar na tabela 4. 

 Os dispositivos dos estatutos partidários que fazem referência à eleição do líder podem 

ser classificados em quatro categorias, para melhor compreensão do seu conteúdo: a) os 

livres, em que as bancadas têm total liberdade para eleger o líder e determinar o tempo de seu 

mandato – PT, PSB, PTB e PV; b) os regulados, com regras específicas para a eleição, como 

quórum e previsão de realização de dois turnos – PP e PR, ou apenas com a determinação de 

que haja um rodízio anual entre os membros da bancada para o cargo de líder – PPS; c) os 

controlados, em que um órgão do partido pode participar da decisão de eleger o líder – PC do 

B, PDT, PSC, PSOL e PMN, ou baixar regras, caso o Regimento Interno da Câmara seja 

omisso – DEM; d) os regimentais, que preveem que a eleição será regulada por um regimento 

interno da bancada, aprovado pelo diretório nacional – PMDB e PSDB. 

 Embora apenas os estatutos do PR e do PPS tratem do mandato e da reeleição do 

líder12, quase todas as bancadas possuem uma regra não escrita sobre esses assuntos. Isso só é 

possível graças ao caráter geral das disposições estatutárias e a inexistência de regimento 

interno das bancadas. Se por um lado, essa situação permite que os membros de cada partido 

negociem entre si as regras que prevalecerão, por outro, cria dificuldades quando não há 

consenso sobre o tempo de mandato do líder ou a possibilidade de reeleição. Contudo, é 

comum que os partidos definam o mandato do líder de um ano, com ou sem reeleição. 

                                                 
12 Os estatutos do PR e do PPS prevêem mandato de um ano para o líder, sendo que o do PR permite uma 
reeleição e o do PPS determina rodízio anual. 
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 De todas as lideranças pesquisadas, apenas a do PSDB possui um regimento interno da 

bancada, que prevê a eleição do líder por voto secreto, sendo eleito o candidato que obtiver 

maioria absoluta no primeiro turno, ou maioria simples, no segundo turno, em que concorrem 

os dois mais votados. O mandato é anual e é permitida uma única reeleição em cada 

legislatura. Essas regras regimentais tornam a eleição do líder do PSDB formalmente 

reguladas, à semelhança dos estatutos do PP e PR. 

   

Tabela 4 - Eleição do líder nos estatutos dos partidos 

PT Art. 64. A escolha do líder e dos vice-líderes das Bancadas será feita 
periodicamente, com posterior comunicação dos nomes escolhidos à Comissão 
Executiva do Diretório correspondente. 

PSB Art. 56. As bancadas do PSB escolherão livremente seu líder, que participa 
como membro efetivo da Comissão Executiva dos Diretórios Municipal, 
Estadual ou Nacional, conforme o âmbito de sua atuação. 

PTB Art. 72. As bancadas constituirão suas lideranças de acordo com as normas 
regimentais das casas legislativas a que pertencem. 

PV Art. 79. As bancadas do PV escolherão livremente seu líder. 
Parágrafo único - Em caso de bancada com 2 (dois) parlamentares, quando não 
houver acordo, o líder será indicado pela respectiva Comissão Executiva. 

PP Art. 85. O líder é eleito pela bancada mediante voto secreto e maioria absoluta. 
Não sendo obtido o quorum de eleição no primeiro escrutínio, realizar-se-á um 
segundo, do qual somente participarão os 2 (dois) primeiros colocados no 
escrutínio anterior, considerado eleito o mais votado. 

 

 

 

PR 

Art. 28. As bancadas do Partido da República nas Câmaras Municipais, nas 
Assembléias Legislativas e Distrital, na Câmara dos Deputados e Senado 
Federal constituirão suas lideranças, de acordo com as normas regimentais das 
suas respectivas Casas Legislativas e com as normas baixadas pela respectiva 
Comissão Executiva, podendo, inclusive, adotar as regras estabelecidas para a 
eleição do Líder do Partido na Câmara dos Deputados, abaixo discriminadas:  
§ 1º Na Câmara dos Deputados, no dia de início da Sessão Legislativa e em 
reunião própria, o Líder da bancada será eleito, observados os seguintes 
critérios:  
I- voto direto e aberto com chamada nominal em ordem alfabética;  
II- quorum qualificado;  
III- não serão admitidos votos por procuração;  
IV- será considerado eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta de votos 
válidos, não computados os brancos e as eventuais abstenções;  
V- se nenhum candidato obtiver a maioria absoluta de votos válidos, será 
realizado 2° turno com os dois mais votados;  
VI- em 2° turno, será eleito o candidato mais votado;  
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VII- em caso de empate no 2° turno será considerado eleito o candidato com 
mais tempo de filiação originária ao Partido da República;  
VIII- O mandato terá duração de uma Sessão Legislativa, admitida a reeleição 
para a Sessão Legislativa subseqüente, através de lista de apoio, assinada pela 
maioria absoluta da bancada.  
IX- A eleição para o cargo de Líder admitida no inciso anterior está vinculada à 
Legislatura, sendo que a cada nova Legislatura iniciada, todos os parlamentares 
que compõem a Bancada tornam-se aptos e elegíveis ao cargo de Líder da 
Bancada em total condição de igualdade.  
X- O Líder poderá ser destituído a qualquer tempo por deliberação da maioria 
absoluta da bancada após deliberação e conseqüente aprovação da Comissão 
Executiva Nacional e a eleição do novo Líder para o restante da Sessão 
Legislativa em curso obedecerá ao disposto neste artigo.  
§ 2° Entende-se por filiação originária a filiação procedida a um dos partidos 
integrantes do processo de fusão que originou o Partido da República – PR.  
§ 3° O Líder será o representante da bancada nas reuniões da Comissão 
Executiva, com direito a voz e voto. 

 

PPS 

Art. 29. A Bancada Parlamentar é órgão de ação específica, coordenada pelo 
seu Líder, competindo-lhe decidir, em comum acordo com a Comissão 
Executiva, sobre sua estrutura e funcionamento, observado o disposto em lei, 
nos regimentos legislativos e em resoluções partidárias. 
§ 1º Em reunião conjunta com a Comissão Executiva do respectivo Diretório a 
Bancada escolherá o seu Líder, sob a forma de rodízio anual, entre os seus 
pares. 
(...) 

 

PC DO B 

Artigo 61. As bancadas parlamentares em cada nível são órgãos dos 
respectivos Comitês partidários, mesmo no caso em que os(as) detentores(as) 
dos mandatos não integrem os respectivos Comitês. Serão dirigidas pela 
Comissão Política do Comitê respectivo, segundo regimento do Comitê 
Central, sob acompanhamento direto da Presidência e serão coordenadas 
pelos(as) respectivos(as) líderes. As lideranças são indicadas pela Comissão 
Política, após consulta aos membros da bancada. 

PDT Art. 14. (...) 
Parágrafo único. Os líderes no Senado Federal, na Câmara Federal, nas 
Assembléias Legislativas, na Câmara Legislativa e nas Câmaras Municipais 
serão escolhidos conforme resolução conjunta das Executivas com suas 
respectivas Bancadas. 

PSC Art. 70. Nos termos do art. 17, § 1º, da Constituição Federal, a Comissão 
Executiva Nacional, independentemente do que dispuserem os Regimentos 
Internos do Senado Federal, Câmara dos Deputados, poderá designar ou 
determinar a escolha por votação ocorrida entre seus pares, os Líderes e Vice-
Líderes em cada Casa Legislativa, vez que serão eles os porta-vozes e fiéis 
representantes das propostas políticas doutrinárias, filosóficas, programáticas, 
ideológicas e estatutárias do PSC. 
(...) 
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PSOL Art. 40 - Compete ao Diretório Nacional:  
(...) 
d) dirigir e orientar as bancadas parlamentares do Partido, subsidiando a 
escolha de suas lideranças e respectivas assessorias, que deverão ser nomeadas 
em acordo entre o Diretório Nacional e a bancada; 

PMN Art. 89(...) 
§ Terceiro – A escolha do Líder e Vice-Líderes é prerrogativa do órgão de 
direção partidária do nível correspondente à Bancada. 

DEM Art. 78. As bancadas constituirão suas lideranças de acordo com as normas 
regimentais das Casas Legislativas a que pertencerem ou, não as havendo, de 
conformidade com as regras que forem baixadas pela respectiva Comissão 
Executiva. 

 

PMDB 

Art. 47. As Bancadas constituirão suas lideranças de acordo com os regimentos 
que elaborarem, os quais estarão sujeitos à aprovação pelos Diretórios dos 
níveis correspondentes. 
(...) 
Art. 48. Resolução do Conselho Nacional poderá dispor sobre as normas gerais 
a serem observadas pelos regimentos das Bancadas de qualquer nível. 

PSDB Art. 49. As bancadas parlamentares constituirão suas Lideranças de acordo 
com os regimentos que elaborarem, os quais estarão sujeitos à aprovação pelos 
Diretórios dos níveis correspondentes, observadas as disposições regimentais 
das respectivas Casas e as normas da lei. 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: http://www.tse.jus.br/internet/partidos/index.htm. Acesso em: 
5 nov. 2009. 
Nota: Os estatutos dos partidos estão na ordem da classificação feita nesta seção, para facilitar a consulta. 
 

4.3 O quadro de servidores 

  

 As lideranças partidárias possuem uma estrutura administrativa composta por funções 

comissionadas (FC), destinadas a servidores efetivos, e cargos comissionados, denominados 

Cargos em Comissão de Natureza Especial (CNE), para os servidores requisitados de outros 

órgãos públicos ou sem vínculo com a administração pública. Contudo, estes cargos também 

podem ser ocupados por servidores efetivos. 

 O número de cargos de cada liderança era proporcional ao número de deputados que 

cada partido possuía no início da sessão legislativa, segundo dispunha o Ato da Mesa nº 11, 

de 2003. Essa regra vigorou até 2006, quando foi editado o Ato da Mesa nº 86, que vinculou a 

quantidade de cargos das lideranças partidárias ao número de deputados eleitos por cada 

partido e determinou a manutenção dessa proporcionalidade por toda a legislatura. 
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 Em resposta a denúncias feitas por meio da imprensa de que servidores não estariam 

prestando serviço na Câmara, o plenário aprovou a Resolução nº 1, de 2007, que promoveu 

significativas alterações na estrutura de cargos das lideranças partidárias e instituiu novas 

regras para a contratação, requisição e controle de freqüência de servidores em CNE. As 

principais disposições foram as seguintes: 

a) a lotação das lideranças partidárias considerará, ao longo de toda a legislatura, a 

representatividade decorrente das eleições para a Câmara dos Deputados (manteve 

o disposto no Ato da Mesa nº 86, de 2006);   

b) proibição de os CNE serem lotados em gabinetes parlamentares, de terem 

exercício fora da Câmara dos Deputados e de ficarem a disposição, ainda que 

temporariamente, de parlamentar ou de órgão distinto de sua lotação oficial; 

c) registro de frequência individual deve ser encaminhado diariamente ao 

Departamento de Pessoal, exceto para três cargos: secretário particular e 2 CNE 

(níveis CNE-7 ou CNE-9 – os maiores de uma liderança), a critério do Líder; 

d) extinção, no início da 53ª legislatura (2007), das assessorias do PSOL e do PSC, 

que contavam com apenas três deputados; 

e) restrição de requisição de servidores de outros órgãos, que passa a ser permitida 

apenas para os níveis CNE-7 e CNE-9; 

f) vedação da nomeação para o exercício de CNE de cônjuge, companheiro e 

parentes, consanguíneos ou afins, até o segundo grau civil, inclusive, na linha reta 

ou colateral , de deputados federais, senadores, membros do Tribunal de Contas da 

União e de servidores ocupantes de cargos de direção e chefia na Câmara dos 

Deputados;  

g) proibição da divisão dos CNEs em outros cargos, antes permitido. 

 O Anexo II da Resolução nº 1/07 definiu o número de cargos a que cada liderança 

teria direito de acordo com o número de deputados de cada bancada, conforme consta no 

Anexo B desta monografia. 

 Em 2007, no início da nova legislatura, o PSOL, que até o final da legislatura anterior 

tinha sete deputados, passou a ter apenas três deputados. Com isso, perdeu o direito à 

constituição de uma liderança partidária, conforme dispõe o art. 9º, caput, do Regimento 

Interno, que exige o mínimo de um centésimo da composição da Câmara (cinco deputados) 

para que o partido tenha direito à escolha de um líder. Por esse motivo, a Res. nº 1/07 

extinguia as lideranças desses partidos. 
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 O PSOL impetrou o Mandado de Segurança nº 26.460-DF no Supremo Tribunal 

Federal, alegando que estaria sendo desrespeitado o direito de funcionamento parlamentar das 

minorias. O relator, ministro Eros Grau, concedeu a liminar, suspendendo a eficácia da Res. 

nº 1/07, da Câmara dos Deputados, e mantendo a estrutura da Liderança do PSOL até o 

julgamento final do mandado de segurança.  Por esse motivo, a Câmara dos Deputados 

manteve a Liderança do PSOL (3 deputados), estendendo a decisão do STF também para a 

criação da Liderança do PMN (3 deputados). 

 A pesquisa procurou saber se o número de servidores das lideranças partidárias era 

suficiente para a realização do trabalho. Dez lideranças responderam que deveria haver mais 

cargos para serem ocupados por assessores, ainda que com o sacrifício de alguns de nível 

básico. Cinco lideranças responderam que a quantidade de servidores era suficiente. 

 A justificação dada pelos que responderam ser necessário um maior número de cargos 

para assessores foram as seguintes: a) necessidade de ter assessores técnicos em todas as áreas 

do conhecimento relacionadas às matérias de competência das comissões permanentes; b) o 

número de cargos de nível básico é maior que o necessário, sendo difícil inclusive o 

recrutamento de servidores na Casa para preenchê-los. 

 A variedade e profundidade dos assuntos tratados nos projetos submetidos à 

deliberação das Casas do Congresso Nacional é tão grande que dificilmente uma liderança 

consegue ter assessores especializados em todas as áreas. Contudo, procura-se fazer o 

máximo para que as deficiências sejam minoradas. Assim, é comum nas lideranças um 

mesmo assessor cuidar de algumas áreas afins e, quando necessária a realização de estudos 

mais aprofundados, fazer-se uso dos serviços das consultorias da Câmara. Os partidos que têm 

a maior dificuldade nessa área de assessoria são os pequenos, devido ao reduzido número de 

cargos. Além disso, sofrem com a grande rotatividade de servidores nos cargos de livre 

provimento. 

 Os servidores efetivos são minoria nas assessorias técnicas das lideranças partidárias, 

compostas majoritariamente por servidores requisitados de outros órgãos públicos ou sem 

vínculo com a administração pública (CNE). Há três possíveis explicações para que isso 

ocorra: a primeira é que o número de cargos privativos de servidores efetivos (FC) em todas 

as faixas de representatividade das lideranças partidárias variam de 30,3% (partidos na faixa 

de 26 a 35 deputados) até o máximo de 36,47% (partidos na faixa de 36 a 50 deputados) do 

total de cargos existentes; a segunda é que os CNE permitem que as lideranças recrutem 

profissionais em um campo maior que o oferecido pelas FC, privativas de servidores da 



 

 

42 

Câmara; a terceira é a impossibilidade, pela norma, de um consultor da Câmara, especializado 

em alguma área do conhecimento, ser lotado nas lideranças partidárias. 

 A pesquisa revelou que 13 lideranças consideram a qualificação dos seus servidores 

compatível com as necessidades do trabalho. Há preocupação dos chefes de gabinete em 

recrutar servidores que, além da capacidade técnica, possuam um perfil que seja adequado à 

sua organização. Embora não se exija a filiação partidária do profissional a ser contratado, há 

preferência pelos que possuem afinidade com a ideologia do partido. 

 Outro fator que explica a boa qualificação dos servidores é a política de pessoal da 

Câmara dos Deputados, que têm dado muita atenção à capacitação, principalmente por meio 

do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, que 

oferece diversos cursos regulares, presenciais e a distância, bem como cursos de pós-

graduação.  

 Além disso, algumas lideranças promovem pequenos cursos e treinamentos para seus 

servidores, permitindo que se adaptem melhor à sua organização. Contudo, de nada adiantaria 

essa estrutura, não fossem o empenho e apoio dado pelos líderes e chefes de gabinete para que 

os servidores façam cursos e participem de treinamentos, congressos e seminários 

regularmente.  

 A manutenção de uma estrutura mínima composta por servidores capacitados e 

considerados importantes para o funcionamento de uma liderança é fundamental para o 

contínuo assessoramento dado aos deputados da bancada. Segundo a opinião dos chefes de 

gabinete, a alta rotatividade de servidores dificulta esse assessoramento, pois há necessidade 

de adaptação do novo servidor ao serviço e à cultura da bancada partidária para que seu 

desempenho seja otimizado. 

 

4.4 A organização das lideranças partidárias   

  

 As lideranças partidárias possuem uma estrutura organizacional semelhante. Não é de 

surpreender que assim seja, pois muitos dos serviços que fazem são comuns a todas. Com 

pequenas variações, a sua estrutura é formada por três núcleos: o parlamentar, o 

administrativo e o técnico. Estes dois devem dar o suporte necessário para que o núcleo 

parlamentar realize seu trabalho da melhor forma possível. 

 O núcleo parlamentar compõe-se do líder e dos vice-líderes. O líder organiza o núcleo 

de forma a incentivar os deputados da bancada a participarem dos trabalhos, discussões e 

decisões do partido. Com esse objetivo, promove reuniões periódicas, cria grupos de trabalho, 
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coordenações e distribui atribuições aos membros do partido. Para a realização dessas 

atividades, o líder recebe o suporte dos outros dois núcleos.   

 O núcleo administrativo é formado pela Chefia de Gabinete, Secretaria 

Administrativa, Assessoria de Imprensa e Assessoria de Informática. 

 O cargo de chefe de gabinete de uma liderança é privativo de servidor do quadro 

efetivo da Câmara. Sua principal atribuição é supervisionar o trabalho desenvolvido em todas 

as seções da liderança e cuidar para que sejam providos todos os meios necessários para que o 

líder, os vice-líderes e os demais deputados possam desempenhar suas atividades 

parlamentares. A pesquisa revelou que 12 chefes de gabinete tinham mais de 14 anos de 

serviço na Câmara quando foram indicados para o cargo. Esse dado revela que a experiência é 

um pré-requisito exigido pelos líderes partidários na indicação do chefe de gabinete. 

 A secretaria administrativa, que também compõe o núcleo administrativo, tem como 

principais atribuições: controle de frequência dos servidores; serviço de arquivo; requisição e 

controle de material; elaboração de ofícios, memorandos; serviço de apoio às reuniões de 

bancada; controle dos bens patrimoniais; elaboração de relatórios sobre servidores; serviço de 

entrega de documentos, entre outros. 

 A assessoria de imprensa engloba o serviço de assessoramento direto ao líder e, em 

muitas lideranças, a produção e veiculação de notícias nos sites, informativos e serviço de 

rádio. 

 A assessoria de informática está presente em quase todas as lideranças partidárias. 

Devido à grande quantidade de informações com que se tem que trabalhar diariamente e a 

frequente urgência das demandas, fez-se necessário um núcleo de informática em cada 

liderança para a elaboração de pequenos programas, relatórios, quadros, gráficos e 

gerenciamento dos bancos de dados.   

 Por último, o núcleo técnico é composto pelas seguintes assessorias: técnica, de 

orçamento, de plenário e de comissões. A assessoria técnica elabora notas técnicas, estudos, 

proposições e pronunciamentos que subsidiarão o líder e os demais deputados da bancada. A 

assessoria de orçamento, dependendo da liderança, pode compor a assessoria técnica ou ser 

uma assessoria à parte. As assessorias de plenário e de comissões têm como principal função 

dar assistência aos parlamentares em questões relativas ao Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, durante as sessões realizadas nos plenários da Câmara dos Deputados e do 

Congresso Nacional e também no transcurso de reuniões das comissões.  

 Um fator determinante para que uma liderança possa ter uma estrutura como essa é o 

número de servidores disponíveis. As lideranças menores dificilmente conseguem ter essa 
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estrutura, devido ao insuficiente número de servidores para a prestação de todos esses 

serviços. Como conseqüência disso, a assessoria técnica costuma ser a mais prejudicada. Um 

segundo fator a ser considerado é quanto ao interesse das bancadas partidárias. Mesmo em 

uma liderança com cargos suficientes, às vezes um desses serviços não existe por não haver 

demanda por parte dos deputados da bancada. 

 

4.4.1 As reuniões realizadas 

 

 As decisões sobre importantes projetos em deliberação na Câmara dos Deputados 

acontecem após uma discussão e debate de propostas em reuniões no âmbito das lideranças 

partidárias. Cada liderança tem a sua forma de reunir-se, debater e decidir. Contudo, o que a 

maioria tem em comum é a realização de reuniões de bancada, de vice-líderes ou com apenas 

alguns parlamentares diretamente interessados na matéria. 

 A principal reunião que ocorre nas lideranças é a de bancada, em que todos os 

deputados de um partido político devem estar presentes. Cada bancada tem a liberdade para 

definir sua organização política interna. Assim, a convocação para essas reuniões podem ser 

reguladas por um regimento interno da liderança ou pelo estatuto do partido (principalmente 

no caso de eleição de líder). Quando não há regra formal, é mais comum que apenas o líder 

convoque. 

 A pesquisa revelou a freqüência com que os partidos realizavam reuniões da bancada 

nos anos de 2006 e 2007: 

a) DEM, PSB, PC do B, PV, PSOL – semanal; 

b) PR e PSC – duas vezes por mês; 

c) PMDB – uma ou duas vezes por mês; 

d) PT, PSDB, PTB, PDT – mensal;   

e) PPS – sempre que necessário;  

f) PP e PMN – raramente.  

 A frequência da realização das reuniões de bancada decorre da organização de cada 

liderança partidária, estando diretamente relacionada ao sistema de tomada de decisão em 

vigor. As que mais se reúnem têm mais oportunidades de debater assuntos relacionados à 

política, aos projetos em deliberação, bem como de decidir o voto a ser dado. Mesmo que não 

haja consenso na bancada, as reuniões dão aos deputados a oportunidade de esclarecer 
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posicionamentos individuais, permitindo ao líder aferir a tendência da bancada em 

determinada votação em que não haja questão fechada no partido. 

 As lideranças que realizam um maior número de reuniões de bancada tendem a ter um 

sistema decisório mais descentralizado. Isso decorre de que, ao se debaterem todos os 

assuntos que interessam à bancada, o líder teoricamente tem o seu poder de decisão reduzido, 

pois já conhece o posicionamento dos deputados. Essa hipótese torna-se realidade quando a 

bancada delibera sobre determinado assunto, o que vincula o encaminhamento que o líder 

dará à matéria. Isso ocorre primeiramente porque o líder é o principal representante da 

bancada e depois porque a ele não interessa entrar em confronto, decidindo em desacordo com 

o deliberado. Caso assim o faça e não tendo um bom motivo, corre o risco de ser substituído 

por outro deputado, uma vez que a maior parte das bancadas não possui uma norma que 

regule o tempo de mandato do líder, como já visto. 

 Para uma melhor compreensão e comparação do número de reuniões de bancada 

realizadas pelas lideranças partidárias, três particularidades devem ser consideradas. A 

primeira é a situação da liderança em que, apesar de realizar muitas reuniões para discutir 

assuntos relevantes, os deputados não costumam deliberar sobre eles. Nesse caso, deixam para 

o líder a tarefa de tomar a decisão, já tendo conhecimento do que pensa a bancada. Outra 

questão a ser considerada diz respeito àquelas lideranças em que o gabinete do líder tem uma 

proximidade física com o plenário da Câmara. Nelas ocorrem muitas reuniões informais em 

que é possível ao líder aferir a opinião de grande parte dos deputados da bancada sobre os 

projetos a serem deliberados. É o caso das lideranças do PMDB, DEM, PP, PDT e PTB, 

localizadas no Edifício Principal da Câmara, próximas ao plenário; e PT e PSDB, localizadas 

também no Edifício Principal, no andar de baixo. Isso explica as poucas reuniões de bancada 

do PP, confirmada na pesquisa. A última particularidade é a questão das bancadas pequenas, 

em que é possível a realização de reuniões em vários momentos, sem a necessidade de uma 

convocação formal. Essa é a explicação para o baixo número de reuniões de bancada formais 

do PMN. 

 A pesquisa também revelou que a maior parte das lideranças convida especialistas, 

técnicos e autoridades para as reuniões de bancada em que são debatidos os assuntos 

relacionados aos projetos que serão votados. É o caso das Lideranças do PMDB, PT, PSDB, 

DEM, PR, PSB, PDT, PPS, PC do B e PV. As Lideranças do PP, PTB, PSC, PSOL e PMN 

não costumam fazer esse tipo de reunião. 

 Um fato a ser registrado é que os quatro maiores partidos da Câmara, PMDB, PT, 

PSDB e DEM possuem em sua organização interna uma espécie de “colégio de vice-líderes”, 
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que funciona como um conselho da liderança, reunindo-se semanalmente, ou sempre que 

convocado pelo líder, para discutir as proposições a serem deliberadas nos próximos dias ou 

um outro assunto relevante. As reuniões para discussão da pauta de votações é aberta a todos 

os deputados, e nelas também estão presentes os assessores técnicos e de plenário. Esse 

sistema permite agilidade nas consultas feitas pelo líder, já que esse colégio, por ser composto 

por poucos membros, pode ser reunido em curto tempo, quando comparado com uma reunião 

de bancada. Além disso, é um grupo que costuma ter representatividade junto aos deputados 

do respectivo partido, fazendo com que as decisões do líder sejam tomadas em conjunto com 

outros deputados da bancada. 

    

4.4.2 Os serviços e produtos oferecidos aos parlamentares 

 

 Todas as lideranças partidárias dão um atendimento preferencial ao líder, que tem o 

poder de conduzir a bancada em todas as questões que a ela interessam e principalmente nas 

negociações necessárias para a votação de proposições. Em seguida, a maior preocupação é 

com a prestação de serviços e o oferecimento de produtos ao parlamentar, levando 

informações, dados e análises que o auxiliem no trabalho legislativo. Também é dada atenção 

ao atendimento das suas demandas. 

 Os serviços que a liderança presta aos deputados da bancada são fundamentais para o 

êxito de um partido político, tanto no Congresso Nacional, como no âmbito nacional, tendo 

em vista a grande repercussão dos fatos que lá ocorrem. Outro aspecto a ser considerado é que 

o bom atendimento e assessoramento, bem como a qualidade dos produtos oferecidos aos 

deputados ajudam a reduzir o número de demandas que chegam ao líder. 

 É grande a quantidade de serviços realizados nas lideranças. Embora tenham muitas 

semelhanças, tendo em vista que possuem as mesmas funções, elas se diferenciam pelas 

características próprias decorrentes de sua organização, definida pelo líder e pela cultura 

construída pela bancada ao longo do tempo. Assim, um serviço muito importante em uma 

liderança e exigido pelos deputados pode não o ser para outra. 

 Esta pesquisa não teve por objetivo abordar todos os serviços e produtos das 

lideranças partidárias, mas tratar dos considerados mais importantes e também de soluções 

criativas que algumas desenvolveram para problemas comuns a todas as lideranças. Assim, 

serão discutidos os seguintes assuntos: as notas técnicas e estudos, a comunicação, o 

assessoramento legislativo e a informática a serviço da bancada. A análise dos assuntos será 
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preponderantemente qualitativa, para o seu conhecimento, mas permitindo a cada liderança 

ver como se situa comparativamente a outra, bem como discutir as vantagens e desvantagens. 

 

 4.4.2.1 A comunicação 

  

 A área de comunicação das lideranças tem-se tornado cada vez mais importante. Isso 

se deve à necessidade de divulgação das realizações das bancada de deputados federais para 

que os cidadãos brasileiros possam acompanhar o desempenho dos seus representantes e 

também contribuir com o trabalho parlamentar, fazendo críticas ou sugestões. Por outro lado, 

há o interesse subjacente de que o conhecimento das ações das bancadas rendam votos na 

próxima eleição. Devido a isso, as lideranças partidárias, em sua grande maioria, trabalham de 

forma cooperativa e complementar com as comissões executivas nacionais dos partidos, de 

forma a evitar a superposição de trabalhos. 

 A estrutura de todas as lideranças possui uma assessoria de imprensa que atende 

prioritariamente o líder e secundariamente os deputados das respectivas bancadas. Antes do 

advento da internet no Brasil, a área de comunicação das lideranças resumia-se ao assessor de 

imprensa. Hoje a comunicação torna-se cada vez mais importante, devido ao surgimento e do 

número crescente de usuários de serviços provenientes da internet, como os sites, blogs e as 

comunidades virtuais (YouTube, Orkut, Tweeter, Facebook etc.). As lideranças partidárias aos 

poucos vão-se adaptando a esses novos serviços. 

 A elaboração de um informativo sobre a ação parlamentar é feita por dez lideranças. A 

periodicidade varia desde diária (PT, DEM, PSDB e PSB), a semanal (PTB, PPS, PC do B, 

PV, PSOL) e mensal (PSC e, novamente, o PSB, que possui dois informativos). Há lideranças 

que não têm informativos, como PMDB, PP, PR, PDT e PMN. O informativo elaborado pelas 

Lideranças, que são em sua maioria impressos, tem sua circulação normalmente limitada aos 

gabinetes parlamentares, comitês de imprensa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 

e principais órgãos partidários. Contudo, normalmente as lideranças partidárias também 

disponibilizam nos seus sites ou dos respectivos partidos a íntegra dos informativos e os 

enviam por e-mail para pessoas cadastradas.  

 O serviço de rádio está presente em cinco lideranças (PT, PSDB, PSB, PTB e PPS). 

Sob essa denominação, está a gravação de áudio das entrevistas feitas com deputados e a 

produção de matérias que são disponibilizadas em sites, enviadas por e-mail para pessoas 

cadastradas e também para pequenas emissoras de rádio, principalmente do interior do Brasil. 
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As entrevistas também podem ser realizadas ao vivo para qualquer parte do país nos 

pequenos, mas equipados estúdios das lideranças. 

 A produção e distribuição aos gabinetes parlamentares de clippings de notícias de 

interesse da bancada e do partido é outro dos serviços oferecidos pelas lideranças partidárias. 

São enviados por e-mail, inclusive para órgãos dos partidos e para pessoas cadastradas. Em 

algumas lideranças a produção do clipping é feita por empresa especializada. 

 A utilização da internet tem sido crescente pelas lideranças, que procuram adaptar-se 

para usar todos os recursos que ela possibilita. A necessidade de disponibilização em sites e 

blogs de diversos produtos como notícias, artigos, documentos, fotos e vídeos, análises 

técnicas fez com que algumas lideranças criassem pequenas agências de notícias, utilizando-

se dos serviços de jornalistas, fotógrafos e designers de páginas da web. 

 

4.4.2.2 O assessoramento legislativo 

  

 Para a realização de todas as atividades parlamentares, os deputados recebem o 

assessoramento legislativo de servidores do seu gabinete, das Consultorias Legislativa e de 

Orçamento e Fiscalização Financeira e da respectiva liderança partidária. Os assessores dos 

gabinetes parlamentares são de livre nomeação dos deputados. As questões relativas às 

Consultorias da Câmara, tratadas na subseção 3.1, terão aqui uma breve referência. É o 

assessoramento legislativo prestado pela liderança partidária o principal assunto a ser 

analisado. 

 Com base na organização das lideranças pesquisadas, em que há pouca variação, 

podem-se dividir as assessorias existentes em quatro: técnica, de orçamento, de plenário e de 

comissões. Todas prestam assessoramento legislativo ao líder e aos demais deputados da 

bancada. 

 As lideranças partidárias costumam dividir a sua assessoria técnica por áreas do 

conhecimento. Essa organização é semelhante à da Consultoria Legislativa da Câmara, 

dividida em 21 áreas, e busca guardar correlação com as áreas temáticas das 20 comissões 

permanentes da Câmara dos Deputados. A primeira grande diferença em relação à Consultoria 

Legislativa é quanto ao fato de que nas assessorias técnicas das lideranças não há especialistas 

em todas as áreas. O mais comum é que um mesmo assessor responda por mais de uma área. 

Embora a relação reconhecida pelos chefes de gabinete como a melhor seja a de um assessor 

por área, há dificuldade para que isso aconteça, devido ao número insuficiente de cargos para 

assessores, como foi revelado na pesquisa. Além disso, há preocupação dos chefes de 



 

 

49 

gabinete em evitar períodos de pouca produção em algumas áreas em que a demanda é baixa. 

Esses casos não justificariam a existência de um especialista por área. 

 A assessoria de orçamento das lideranças partidárias possui uma estrutura à parte ou 

compõe a assessoria técnica. De uma forma ou de outra, o trabalho no dia-a-dia da liderança 

tende a fazê-la uma assessoria separada da assessoria técnica. A explicação para isso é que a 

sua atuação ocorre preponderantemente na Comissão Mista de Planos, Orçamento e 

Fiscalização Financeira e no Plenário do Congresso Nacional, onde são votadas matérias 

relacionadas à LDO, ao PPA e à LOA. A demanda pelos seus serviços nas sessões da Câmara 

dos Deputados, onde atuam mais os assessores técnicos, é menor. Assim, os assessores de 

orçamento trabalham muito entre si e com seus iguais de outras lideranças.    

 As assessorias de plenário e de comissões têm como principal atribuição assessorar o 

líder e os deputados da bancada, principalmente na análise de questões regimentais 

relacionadas com as proposições a serem deliberadas nos plenários da Câmara dos Deputados 

e do Congresso Nacional, e nas comissões, respectivamente. Contudo são muitas as suas 

atribuições, entre elas: analisar regimentalmente as proposições da Ordem do Dia; cientificar 

os deputados da orientação do líder e do partido em todas as fases da sessão; explicar o 

conteúdo dos projetos analisados pela assessoria técnica; preparar e apresentar requerimentos 

durante a sessão; inscrever deputados para fazerem o uso da palavra durante as sessões. 

 Por trabalharem grande parte do tempo junto aos deputados durante as sessões, as 

assessorias de plenário e de comissões das lideranças têm que estar bem informadas a respeito 

dos mais variados assuntos atinentes à atividade parlamentar. Isso decorre do fato de 

acontecerem simultaneamente, nas duas Casas do Congresso Nacional, inúmeras reuniões de 

comissões e eventos dos quais os deputados participam.       

 O trabalho das assessorias inicia na sexta-feira, quando já se pode ter uma noção do 

que será votado na semana seguinte, ainda que a pauta semanal não tenha sido distribuída pela 

Secretaria-Geral da Mesa. Começa o levantamento de informações e a análise dos projetos. O 

objetivo é a elaboração, pelas assessorias, de notas técnicas, proposições e pronunciamentos a 

serem discutidos nas reuniões que comumente ocorrem nas lideranças no início da semana e 

da qual participam o líder, os vice-líderes e os deputados da bancada. 

 Nessa etapa, que só se encerra em um momento próximo ao início da reunião, o líder e 

os deputados da bancada frequentemente são contactados pelos assessores, que buscam 

informações sobre os projetos que estarão na Ordem do Dia da semana, bem como orientação 

para a elaboração de pronunciamentos, emendas, pesquisa ou qualquer outro trabalho que 

sirva de subsídio, principalmente durante as votações. 
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 No início da reunião, o líder e os deputados já têm em mãos as notas técnicas. Os 

assessores técnicos, de plenário e, quando necessário, os de comissões participam da reunião. 

Nessa ocasião, muitas vezes eles têm a oportunidade de dar maiores explicações, expor as 

análises feitas e conhecer as decisões que o líder e os deputados tomam, bem como as 

providências determinadas por eles e que serão adotadas até o começo da Ordem do Dia. 

 A pesquisa demonstrou que o assessoramento realizado no plenário têm prioridade 

sobre o realizado nas comissões. No plenário, além dos assessores regimentais, também as  

assessorias técnicas e de orçamento das lideranças comparecem, pois durante a votação das 

proposições há negociações políticas que muitas vezes resulta em acordos em torno de um 

novo texto, que deve ser analisado imediatamente antes de ser votado. Nesse momento, 

muitas vezes há a necessidade da presença de um assessor técnico ou de orçamento. Contudo, 

as lideranças tratam de forma diversa esse assessoramento. Em algumas, costuma haver pelo 

menos um assessor técnico no plenário da Câmara durante a Ordem do Dia – PSDB, DEM, 

PPS, PC do B; nas demais, o assessor só vai a plenário se demandado. 

 Quanto ao assessoramento prestado nas comissões, a pesquisa revelou que ele é mais 

de caráter regimental. Semelhantemente ao que ocorre no plenário da Câmara, os assessores 

técnicos vão às reuniões das comissões quando há matérias mais complexas sendo debatidas e 

quando são chamados pelos deputados. Esse modelo é adotado pelas lideranças devido ao 

grande número de comissões que funcionam na Câmara dos Deputados e no Congresso 

Nacional, o que torna inviável a presença constante dos assessores técnicos. Mesmo os 

assessores de comissões têm dificuldades para acompanhar as reuniões das várias comissões 

que cada um tem por responsabilidade. 

 Embora seja de difícil execução na prática, o acompanhamento das reuniões das 

comissões permanentes e de outras consideradas relevantes pelos assessores técnicos é o 

modelo ideal, pelos seguintes motivos: permite resposta imediata às demandas dos deputados 

durante as votações; possibilita permanente contato e cooperação com as assessorias de outros 

partidos, de ministérios e de outros órgãos públicos, o que auxilia o assessor; a troca de 

informações com grupos interessados na aprovação e rejeição de projetos é subsídio para o 

assessoramento parlamentar, pois quando o projeto for enviado para o plenário da Câmara ou 

para outra comissão, o assessor terá conhecimento dos detalhes da discussão e votação 

naquela comissão, o que o auxiliará posteriormente. 

 Contudo, na inviabilidade de os assessores técnicos participarem das reuniões em 

todas as comissões, torna-se importante a definição de prioridades por parte das lideranças. 
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Pode-se, a princípio, fazer o acompanhamento das comissões permanentes que o partido tenha 

a presidência e das comissões temporárias consideradas as mais importantes. 

 A atuação dos assessores das lideranças também se dá nas inúmeras reuniões que 

acontecem no Parlamento: reuniões de bancada, do Colégio de Líderes, nas lideranças dos 

partidos e do governo na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional, entre outras. A 

participação dos assessores é fundamental para que os deputados possam dispor do maior 

número de informações, permitindo que decidam com segurança todos os assuntos que lhe 

são apresentados. 

 Um ponto delicado para as lideranças partidárias é quanto ao atendimento das 

demandas dos deputados das respectivas bancadas. A resposta a essa questão envolve 

primeiramente uma decisão do líder, com base no seu interesse político, na organização que 

deseja para a liderança, mas também na viabilidade de implementá-la. Posteriormente, a 

execução envolve o chefe de gabinete e as assessorias das lideranças, que devem cumpri-la. 

Qualquer que seja a decisão, frequentemente as assessorias enfrentam dificuldades no 

atendimento, devido à grande demanda dos deputados e às prioridades de assessoramento 

previamente definidas, de acordo com a organização dos trabalhos. 

 A pesquisa revelou que o assessoramento realizado por 11 lideranças atende as 

necessidades do líder e dos deputados da bancada. As quatro restantes responderam que não 

havia problema no atendimento ao líder, mas o atendimento das solicitações dos deputados 

poderia ser melhor realizado. A grande dificuldade apontada foi a insuficiente quantidade de 

assessores. 

 O que há de comum em todas as lideranças é a prioridade no atendimento das 

demandas do líder e daquelas decorrentes dos trabalhos desenvolvidos pelo plenário da 

Câmara dos Deputados. Quando as solicitações dos deputados envolvem questões 

relacionadas a essas ou outras prioridades definidas pelo partido ou pela bancada, são 

prontamente atendidas. Por outro lado, as demandas em questões de interesse apenas de um 

parlamentar são atendidas sempre que possível. Quando o atendimento não pode ser feito, a 

solicitação é encaminhada para as Consultorias Legislativas e de Orçamento e Fiscalização 

Financeira da Câmara. 

 Como forma de permitir uma autoavaliação, foi perguntado aos chefes de gabinete se 

o assessoramento realizado poderia melhorar. Treze responderam que sim. Dentre estes, seis 

colocaram como pré-condição para que isso ocorra a admissão de mais assessores. Dois 

chefes de gabinete responderam que não havia como melhorar, tendo em vista que o 

assessoramento era adequado às necessidades e que já trabalhavam da melhor forma possível. 
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 Essa breve descrição do trabalho desenvolvido pelas assessorias das lideranças permite 

conhecer a forma e os momentos em que atuam para influenciar a decisão do líder e dos 

deputados do partido a respeito dos assuntos relacionados ao processo legislativo. 

 Uma questão que mereceu atenção da pesquisa foi a investigação sobre as diferenças 

no assessoramento realizado em um partido da base governista e em um da oposição, para 

saber como o trabalho se desenvolve e qual a influência que exercem sobre os partidos. Onze 

chefes de gabinete consideram que as assessorias dos partidos da oposição têm uma carga de 

trabalho maior que as de um partido da base; dois acham que a maior carga é das assessorias 

da base; outros dois não se manifestaram quanto a isso, mas relacionaram prós e contras de 

cada uma das assessorias. 

 Nas considerações feitas, a assessoria da oposição tem maior dificuldade para 

conseguir informações, com o objetivo de fundamentar as divergências com o governo e 

fiscalizá-lo. Por isso, é necessário maior uso da criatividade para propor alternativas de 

solução de problemas, fazendo com que a assessoria trabalhe mais como protagonista. Já na 

base governista, as assessorias dispõem de toda a estrutura do governo na retaguarda, 

contando inclusive com as Lideranças do Governo na Câmara dos Deputados e no Congresso 

Nacional. Isso facilita o trabalho da assessoria. Além disso, na base, a assessoria recebe as 

orientações vindas do governo, trabalhando mais como coadjuvante. 

 Contudo, a pesquisa revela que a assessoria do maior partido da base governista 

também possui uma carga grande de trabalho, pois ela está, juntamente com as Lideranças do 

Governo, na linha de frente da defesa das propostas do Executivo. O mesmo ocorre com a 

assessoria do maior partido de um bloco parlamentar, cujo líder encaminha as votações que 

devem ser seguidas pelos deputados de todos os demais partidos que formam o bloco. 

  Um fator interno das lideranças que deve ser considerado é a quantidade das 

demandas e o nível de exigência do líder e da bancada sobre a assessoria legislativa. 

Independentemente de o partido ser da base ou da oposição, grande ou pequeno, se a cobrança 

for muita, o trabalho tende a ser mais difícil.       

 Esses dados mostram a importância de que, nas lideranças dos partidos que possuem 

essa carga maior de trabalho, seja dada uma atenção especial à composição da assessoria 

legislativa, quanto ao número e a qualificação dos assessores. As conseqüências dessa 

organização podem impactar não só o desempenho do próprio partido, como o de outros, no 

caso de um bloco parlamentar. 

 A pesquisa identificou que o trabalho mais difícil ou que requer maior esforço para ser 

realizado na liderança partidária é a indicação de deputados para compor as comissões 
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permanentes no início de cada sessão legislativa. Essa resposta foi dada por sete chefes de 

gabinete; dois apontaram a ocasião em que há mudança de líder; outros dois afirmaram ser a 

elaboração de análises técnicas em curto espaço de tempo, devido a alterações na Ordem do 

Dia do plenário; os quatro restantes apontaram distintos trabalhos como o mais difícil: a 

tomada de decisão dos partidos em temas complexos; o trabalho da assessoria de plenário; o 

trabalho da assessoria técnica e a grande demanda por serviços que poderiam ser realizados 

nos gabinetes parlamentares. 

 A explicação para a dificuldade na composição das comissões permanentes decorre de 

duas causas. A primeira é a variação do tamanho das bancadas entre a data do resultado das 

eleições e a da indicação dos deputados para as comissões. O Regimento Interno determina 

que as vagas de cada partido ou bloco parlamentar nas comissões permanentes é proporcional 

ao número de deputados eleitos e que a variação decorrente de mudança de partido não será 

considerada no cálculo. Assim, quando há variação no tamanho das bancadas (seja por 

mudança de partido, seja por afastamento de titular e assunção de suplente de outro partido), 

ocorre uma diferença entre a necessidade de vagas e a disponibilidade. A segunda causa é 

decorrente da existência de mais pedidos para integrar uma determinada comissão que o 

número de vagas a que um partido tem direito.     

 No primeiro caso, se sobram vagas em algum partido, elas terão que ser cedidas para 

os deputados que não possuem, já que o Regimento Interno assegura a todos os deputados, 

salvo se membro da Mesa, o direito de integrar, como titular, pelo menos uma comissão 

permanente. Mas se faltam vagas, o partido que precisa delas só as recebe quando as opções 

são poucas, o que torna difícil o atendimento das preferências dos deputados. No segundo 

caso, em que há mais pedidos que número de vagas em uma determinada comissão, as 

lideranças promovem trocas de vagas, de forma a garantir o atendimento dos deputados. Essas 

trocas são feitas por meio de exaustivas negociações que envolvem líderes partidários, chefes 

de gabinete e assessores. O objetivo de tudo isso é a indicação dos deputados para integrar as 

comissões de sua preferência, onde normalmente trabalham, no mínimo, por um ano. 

  

 4.4.2.2.1 Notas técnicas e estudos 

 

 Entre os trabalhos desenvolvidos pela assessoria técnica das lideranças partidárias, os 

mais comuns são as notas técnicas sobre projetos em tramitação no âmbito do Congresso 

Nacional, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal e também sobre temas de 
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relevância nacional. Com base nessas notas e em outras fontes de informação, os 

parlamentares discutem, fazem acordos ou não e o líder encaminha a votação.  

 O tipo de nota técnica varia quando se comparam diferentes lideranças, indo desde um 

comentário curto até uma análise mais detalhada. O que vai determinar a nota a ser feita é a 

preferência do líder e da bancada, bem como a organização da liderança, levando-se em 

consideração o número de assessores técnicos que possui.  

 Quanto à conclusão da nota técnica, nem sempre há sugestão de voto para os 

deputados. Esta é mais comum de estar presente nas notas após uma decisão do líder ou da 

bancada. Mais comumente, as assessorias técnicas analisam a proposição, descrevem os prós 

e contras para a sua aprovação e as conseqüências de sua aprovação ou rejeição. A decisão 

quanto ao voto da bancada é atribuição do líder. Este é um aspecto sempre presente na 

elaboração das notas pela assessoria técnica. 

 Os estudos, que são trabalhos mais aprofundados, requerem um tempo maior para a 

sua elaboração. Como são inúmeras as demandas, por parte dos parlamentares, decorrentes 

das deliberações nos plenários da Câmara, do Congresso, bem como de suas comissões, não 

sobra muito tempo para a realização de estudos por parte das assessorias. Assim, as lideranças 

costumam pedir aos deputados que encaminhem as solicitações às Consultorias Legislativa e 

de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara. 

 

4.4.2.3 A informática a serviço da bancada 

  

 O poder do líder partidário faz com que sejam muitas as atribuições de uma liderança. 

É necessário manter os deputados informados a respeito de tudo que pode ser relevante para a 

sua atuação parlamentar. Também é fundamental disponibilizar informações gerenciais 

fidedignas que permitam ao líder tomar decisões com segurança. Por tudo isso, tem cada vez 

mais relevância os serviços e produtos disponibilizados por uma seção de informática nas 

lideranças partidárias. 

 Basicamente todas as atividades das lideranças têm como base um serviço de 

informática. O gabinete do líder (agenda, controle de ligações, audiências), a comunicação 

(blogs, sites, agência de notícias on line, serviço de rádio), a assessoria técnica (banco de 

dados com notas técnicas, pareceres, emendas), as assessorias de plenário e de comissões 

(controle de presença dos deputados, votações, projetos dos deputados da bancada 

apresentados e aprovados, relatorias, pronunciamentos feitos, indicações de deputados para 

serem membros titulares e suplentes das comissões), assessoria de orçamento 
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(acompanhamento da elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da 

Lei Orçamentária Anual, bem como de sua execução; das emendas parlamentares – com a 

elaboração de notas técnicas, quadros e gráficos necessários ao bom entendimento do assunto 

analisado). Estes são apenas alguns dos serviços de cada uma das seções das lideranças que se 

utilizam da informática. 

 As muitas reuniões a que os deputados comparecem no Congresso Nacional ou fora 

dele fazem com que seja uma questão relevante para as lideranças o meio de contactá-los no 

caso de uma situação urgente, como a votação de projetos no plenário e nas comissões. Essa 

comunicação deve ser eficaz, chegar ao parlamentar onde quer que esteja. Todas as lideranças 

pesquisadas têm como principal meio de contato a ligação telefônica para os celulares dos 

deputados. Ocorre que nem sempre eles podem atender. Além disso, é um meio cuja 

utilização requer mais tempo, principalmente no caso das maiores bancadas. Outro recurso 

utilizado para esse contato são as ligações telefônicas feitas para os gabinetes parlamentares, o 

que não garante que a mensagem chegue ao deputado oportunamente.   

 Por esse motivo, as lideranças fazem uso de outros recursos. Oito das lideranças 

pesquisadas informaram utilizar-se do “serviço mensageiro”, disponibilizado pelo Centro de 

Informática da Câmara dos Deputados (CENIN), para comunicações urgentes dirigidas aos 

computadores dos gabinetes parlamentares. Esse serviço funciona da seguinte forma: a 

mensagem digitada em um computador da liderança é enviada simultaneamente para todos os 

computadores previamente cadastrados. No computador que a recebe, é aberta uma janela 

(pop-up) que cobre o que estava sendo exibido anteriormente, fazendo com que a pessoa 

tenha que interromper o seu trabalho e ler a mensagem. O serviço é útil, mas deve ser usado 

com parcimônia e principalmente em situações urgentes. 

 Além desses recursos, três lideranças também se utilizam dos serviços de sms 

(torpedos) para o envio de mensagens para os celulares dos deputados. A vantagem desse 

serviço é que o deputado pode ler a mensagem mesmo em uma reunião em que não pode 

atender uma ligação pelo celular. Contudo, para que seja prático, teria que haver a 

possibilidade de envio simultâneo dessas mensagens por meio de um computador da liderança 

para todos os deputados. Segundo informações obtidas no CENIN, esse sistema de envio de 

mensagens será implantado em curto prazo. 

 Um dado interessante da pesquisa foi a unanimidade das lideranças no uso 

preponderante do e-mail para o envio de quase tudo que é produzido para os gabinetes 

parlamentares. Anteriormente, quando se utilizava muito o papel, quanto maior a bancada, 

maior seria o gasto com o envio de documentos. É uma mudança de cultura por parte das 
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lideranças partidárias e dos gabinetes parlamentares decorrente principalmente da agilidade 

requerida no processo legislativo, trazendo economia de recursos financeiros, de tempo de 

trabalho de servidores, de insumos como papel e toner, bem como de energia elétrica para as 

máquinas fotocopiadoras. Essa atitude dos servidores é também estimulada pelo Programa de 

Desmaterialização de Projetos e Documentos da Câmara dos Deputados. 

 Embora tenham grande relevância para as atividades da liderança partidária e contem 

com a assistência do Centro de Informática da Câmara, muitos dos sistemas e serviços feitos 

nessa área foram desenvolvidos pela seção de informática das lideranças, de acordo com as 

necessidades de cada uma. Já as lideranças que não possuem essa seção, normalmente as 

menores, deixam de usufruir as facilidades proporcionadas por esses sistemas que se 

constituem em importantes ferramentas para a gestão do líder. 

 Questionados se haveria necessidade de algum sistema informatizado específico para 

as lideranças partidárias, 11 dos 15 chefes de gabinete responderam afirmativamente. É 

natural que, por terem as mesmas atribuições regimentais e executarem trabalhos semelhantes 

e com as mesmas finalidades, as lideranças sintam falta de sistemas que atendam a todas 

indistintamente, possuindo ou não um setor de informática. Muitas das informações que as 

lideranças precisam já existem em sistemas de outros órgãos da Câmara dos Deputados. O 

que precisa é a sua disponibilização na forma necessária para que sejam úteis à gestão das 

lideranças partidárias. 

 Há preocupação das lideranças quanto à segurança da informação, para que o sigilo 

não seja violado e para que não haja perda acidental de dados. Por esse motivo, torna-se 

importante a utilização de espaço de memória nos computadores do Centro de Informática da 

Câmara dos Deputados para que as lideranças possam armazenar cópia de seus dados. 

 Uma sugestão feita nas entrevistas é a criação de um serviço que permita o envio 

eletrônico da indicação de deputados para compor as comissões criadas. Assim, a informação 

estaria disponível imediatamente na Secretaria-Geral da Mesa, que também eletronicamente 

poderia enviar a nomeação do deputado indicado pelo Presidente da Câmara para o 

Departamento de Comissões. Esse serviço seria muito útil, por exemplo, no caso de indicação 

de deputado para uma comissão cuja reunião esteja em curso. 

 

4.5 A cooperação entre os órgãos de assessoramento técnico 

 

 Nos trabalhos desenvolvidos pelas lideranças partidárias, os assessores técnicos não 

trabalham isoladamente. Como necessitam de muitas e variadas informações, contam com 
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grande número de fontes e com a cooperação de outros órgãos de assessoramento, de 

instituições, sindicatos, fundações e institutos ligados aos partidos políticos. 

 A pesquisa permitiu conhecer o relacionamento dos assessores de cada liderança com 

os de outras lideranças e de órgãos do Poder Executivo. Embora todos os entrevistados 

tenham considerado muito importante a cooperação, as respostas variaram de acordo com a 

orientação política de cada partido, da base governista ou da oposição. Os primeiros 

responderam que o relacionamento é mais estreito entre os partidos da própria base, e dentro 

da base, é maior entre os partidos que compõem um bloco parlamentar, sendo menor com os 

partidos da oposição. Também é muito freqüente a cooperação com a Liderança do Governo 

na Câmara e, em menor grau, com a Liderança do Governo no Congresso. Apesar de existir o 

contato com assessores do Poder Executivo e o envio de notas técnicas para as lideranças 

partidárias da base governista, isso não ocorre com muita frequência. Já os partidos da 

oposição responderam que o relacionamento e a cooperação são mais comuns entre eles. Com 

assessores do Poder Executivo são quase inexistentes e, em menor grau, com assessores da 

base governista. A exceção entre os partidos da oposição foi a assessoria do PSOL, que possui 

um relacionamento mais estreito com a assessoria do PT, da base governista, por afinidades 

ideológicas (o PSOL foi criado por deputados oriundos do PT), embora mantenha com outras 

lideranças uma cooperação temática. 

 Fica evidente que ocorrem com mais frequência os contatos informais entre os 

assessores das lideranças da base governista e os do Poder Executivo para a troca de notas 

técnicas a respeito dos projetos que são votados. A explicação para isso é a agilidade 

requerida dos assessores pela própria dinâmica do processo legislativo. 

 Quanto ao quase inexistente relacionamento entre os assessores das lideranças 

partidárias oposicionistas e os assessores de órgãos do Poder Executivo, é uma questão a ser 

observada. Os assessores das Lideranças oposicionistas alegam não conseguirem as 

informações que precisam e por isso, preferem utilizar-se do requerimento de informação 

previsto no art. 50, § 2º da Constituição Federal. Já os assessores do Poder Executivo podem 

temer divulgar informações para um partido da oposição. Essa situação não é benéfica para as 

instituições e nem para a sociedade. A existência de um relacionamento profissional entre 

esses assessores ajuda o desenvolvimento do processo legislativo. A falta de informação pode 

eventualmente levar a uma obstrução parlamentar pelos partidos da oposição, o que, 

dependendo do projeto a ser votado, é indesejável pelo governo. 

 A cooperação entre as assessorias das lideranças com os institutos ou fundações de 

pesquisa e doutrinação e educação política ligados aos partidos também ocorrem, embora com 
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menor frequência. Normalmente, o contato é maior no período que antecede a realização de 

eventos promovidos pela liderança ou conjuntamente, como congressos e seminários. Quanto 

ao contato com as assessorias das comissões executivas nacionais dos partidos, ele é mais 

freqüente, principalmente na área jurídica, em que há muitas situações de interesse comum, 

como nas votações de projetos que alteram a lei eleitoral ou a partidária, bem como para 

ingressar com representações no Ministério Público da União ou com ações judiciais. 

 Outra possibilidade de realização de um trabalho conjunto pouco utilizado pelas 

lideranças partidárias é com a liderança do mesmo partido no Senado Federal. Como a 

maioria dos projetos aprovados na Câmara dos Deputados segue para o Senado Federal, caso 

as assessorias das Casas tenham um contato mais estreito, maior será a troca de informações, 

indispensáveis para que as bancadas trabalhem unidas para atingir objetivos comuns, em 

benefício do trabalho legislativo. 

 Apesar de, no aspecto geral, o trabalho cooperativo ser importante, há algumas 

situações em que ele é evitado: em primeiro lugar, quando há urgência para a elaboração do 

trabalho e os prazos necessários para cada uma das assessorias envolvidas são incompatíveis; 

em segundo lugar, quando o viés político é preponderante – entre duas lideranças partidárias 

ou entre uma liderança e um ministério, por exemplo, pode haver diferentes interesses 

políticos; em terceiro, está situações em que questões estratégicas estão presentes – às vezes, 

politicamente duas lideranças podem ter o mesmo objetivo, mas queiram empregar diferentes 

estratégias para atingi-lo. 

    

4.6 O processo decisório 

 

 O trabalho desenvolvido por toda a liderança partidária tem por principal finalidade 

disponibilizar ao líder todos os meios para que o processo de tomada de decisão no interior da 

bancada seja feito de forma a atender todas as expectativas. 

 O encaminhamento de votação feito pelo líder no plenário é normalmente o ponto 

culminante de uma série de atividades no interior de uma bancada, com vistas a um 

posicionamento sobre os assuntos que os deputados devem decidir. Quanto mais importante e 

polêmico o projeto, mais trabalhoso o processo decisório. 

 A pesquisa demonstrou que nos casos em que há decisões de grande importância a 

serem tomadas, o líder costuma dividir a responsabilidade com os demais deputados. Foi o 

que todos os chefes de gabinete entrevistados responderam. Para isso, previamente é feita 
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reunião de bancada para a discussão e a decisão sobre o assunto da pauta. Se o tema é 

complexo, até mesmo seminários e palestras com especialistas costumam ser realizados. 

 Quanto a questões que não envolvem temas polêmicos, o líder toma a decisão 

individualmente, mas depois de ouvir os deputados interessados. De um modo geral, 

constatou-se a preocupação do líder em buscar o consenso no interior da bancada. Este 

trabalho tende a ser menos desgastante quando há um bom relacionamento do líder com os 

deputados da bancada. 

 Esse é um dos principais motivos pelos quais há grande atenção da liderança no 

atendimento dos deputados da bancada. O líder faz com que os deputados participem dos 

trabalhos parlamentares, indicando-os para as comissões, para cargos na Câmara ou em 

comissões, para relatorias de projetos importantes, para representar o partido em reuniões e 

eventos. Assim, há uma distensão no relacionamento líder/deputado que facilita o processo de 

tomada de decisão e a busca pelo consenso. 

 Em todo esse processo, a pesquisa revela que há grande participação da assessoria da 

liderança, principalmente por meio dos pareceres técnicos que são elaborados para subsidiar o 

líder e os deputados. Todos os entrevistados afirmaram que os deputados costumam levar em 

consideração os pareceres técnicos feitos pela assessoria da liderança antes de tomar uma 

decisão. Foi apurado que há confiança nas análises. 

 Constatada essa influência da assessoria, a pergunta seguinte foi a respeito do grau de 

influência (0 a 10) das assessorias na tomada de decisão do líder e dos demais deputados da 

bancada13. A resposta de 12 lideranças situa-se entre os graus 7 e 10; uma liderança (M) 

respondeu que o grau de influência era 6; outra liderança (O), 3; uma (H) preferiu abster-se. 

Para efeito de análise, computou-se um grau médio de 7,25 (excluída a liderança que se 

absteve), o que significa que as assessorias possuem um considerável grau de influência na 

tomada de decisões do líder e dos deputados. 

 A questão seguinte foi qual deveria ser esse grau de influência da assessoria (ideal). 

As respostas variaram um pouco: sete lideranças (B, C, E, I, L, M, P) deram a mesma resposta 

da pergunta anterior – para elas o grau de influência da assessoria já é o ideal; as outra sete 

alteraram – cinco lideranças (A,G, J, N, O)  responderam que o grau de influência deveria ser 

maior; duas lideranças (D, F) disseram que o grau de influência deveria ser menor. A média 

do grau de influência ideal foi de 7,82 (exluída do cômputo a liderança que se absteve – H). 

 

                                                 
13 Para que fosse preservada a identidade de cada liderança partidária, condição para que essas respostas fossem 
dadas, optou-se por nomeá-las com letras (tabela 4). 
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Tabela 4 – Grau de influência da assessoria na decisão dos deputados 

 

 Quando se comparam as duas médias, verifica-se que o grau de influência da 

assessoria das lideranças na tomada de decisão dos líderes, embora alto, está um pouco abaixo 

do considerado ideal. A explicação é que as assessorias, ao fazerem as análises das 

proposições a serem deliberadas, sugerindo alternativas e, por vezes, até o voto da bancada, 

buscam o convencimento dos responsáveis pela tomada de decisões.  Decorre disso o 

interesse de influir mais na tomada de decisão. Embora esse convencimento possa ser o 

coroamento de todo o trabalho, mesmo que ele não ocorra, o assessoramento foi realizado. 

 Há duas importantes considerações a serem feitas: a análise da assessoria da liderança 

tem a sua importância, contudo é uma entre várias fontes que o líder e os deputados possuem; 

e a assessoria só tem essa influência porque atua de acordo com a orientação do líder e no 

interesse dos deputados da bancada. 

  

Liderança Grau de influência real Grau de influência ideal 

A 7 9 

B 7 7 

C 7 7 

D 10 8 

E 7 7 

F 7 6 

G 8 10 

H ------ ------ 

I 7 7 

J 7 10 

L 9,5 9,5 

M 6 6 

N 7 9 

O 3 5 

P 9 9 

Média 7,25 7,82 
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5 CONCLUSÕES 

 

 A organização institucional do Brasil, em que se combinam presidencialismo, 

federalismo, bicameralismo, multipartidarismo e representação proporcional, dificulta a 

formação de maiorias parlamentares que permitam ao presidente eleito aprovar projetos que 

viabilizem o seu programa de governo. 

 Para a formação dessa maioria, o presidente da República, ainda nos primeiros meses 

de seu mandato, busca o apoio de que precisa nos partidos políticos que mostram interesse em 

participar do governo. Em troca, faz uma distribuição de cargos do Executivo entre os 

partidos da base aliada e procura conquistar postos-chave no Congresso Nacional que o 

ajudem a aprovar a agenda acertada com os partidos da base. 

 O bom funcionamento desse sistema, conhecido como presidencialismo de coalizão, 

tem como uma de suas premissas básicas que a maioria parlamentar seja permanente. Para 

que isso ocorra, os deputados dos partidos da base devem votar unidos, em apoio às propostas 

do governo. Se este tivesse que negociar com cada parlamentar individualmente, o custo seria 

alto. Por esse motivo, as negociações ocorrem com os partidos políticos.  E dentro de cada 

Casa do Congresso Nacional, o principal representante dos partidos políticos é o líder 

partidário. 

 No presidencialismo de coalizão, o líder partidário tem grande importância. Isso 

decorre do fato de que, na Câmara dos Deputados há uma concentração de poderes na Mesa 

Diretora e nos líderes partidários. Estes compõem o Colégio de Líderes, frequentemente 

ouvido pelo presidente da Câmara a respeito das proposições a serem deliberadas e das 

questões políticas que devem ser decididas.  O grande poder do líder também decorre das suas 

prerrogativas regimentais, entre elas, a indicação de deputados para comissões, relatorias e 

para concorrer a cargos nas Mesas da Câmara e das Comissões. 

 Por outro lado, aos deputados interessa que o partido vote unido para fortalecer o líder. 

Dessa forma, este tem maior condição de conseguir para o partido espaços que aumentem seu 

poder, seja no Legislativo ou no Executivo (caso o partido seja da base governista). 

 Para que o líder exerça o seu papel e sua bancada vote unida, a estrutura e a 

organização de sua liderança partidária têm significativa importância. Todo o assessoramento 

e os meios necessários para que os deputados possam bem desempenhar seu trabalho 

legislativo são disponibilizados pela liderança. Assim, o conhecimento da estrutura e 

organização da liderança partidária e a sua interferência na atuação dos partidos políticos na 

Câmara torna-se de grande importância para que haja uma maior participação dos cidadãos no 
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processo legislativo e possibilita que outros profissionais possam ajudar a melhorar o trabalho 

lá desenvolvido e a solucionar os problemas enfrentados. 

 Para atingir esse objetivo principal, esta pesquisa ouviu 15 chefes de gabinete das 

lideranças partidárias e os diretores da Consultoria Legislativa e de Orçamento e Fiscalização 

Financeira da Câmara dos Deputados a respeito do funcionamento das lideranças nos anos de 

2006 e 2007. As informações coletadas foram o principal subsídio para a realização deste 

trabalho. 

 Procurou-se verificar inicialmente qual era a infraestrutura disponibilizada pela 

Câmara dos Deputados para as lideranças partidárias. O trabalho das Consultorias Legislativa 

e de Orçamento e Fiscalização Financeira foram analisados. Compostas por um corpo técnico 

altamente especializado, as consultorias fornecem importante suporte para todos os 

deputados, à Mesa da Câmara, comissões, a Administração, bem como outros órgãos da Casa. 

 Contudo, a demanda das lideranças partidárias pelos serviços das Consultorias é 

pequena. Um dos motivos dados por chefes de gabinete é que o tempo de atendimento é maior 

que o requerido pela dinâmica do plenário, onde o processo legislativo é acelerado. Da parte 

das consultorias, não há prioridade no atendimento das demandas das lideranças partidárias. A 

ordem de atendimento é cronológica e a prioridade é dada à Mesa Diretora às solicitações 

relacionadas a proposições na iminência de serem votadas. Embora se reconheçam as 

dificuldades existentes, a prioridade no atendimento das lideranças partidárias seria uma boa 

medida, uma vez que o líder orienta o voto de todos os deputados da bancada.  

 A pesquisa revelou que o maior problema de infraestrutura para as lideranças é o 

espaço físico insuficiente. Apenas a Liderança do PMDB não considerou o seu espaço físico 

um problema. A Câmara dos Deputados já realizou dois estudos a respeito do espaço físico 

das lideranças partidárias. A principal proposta prevê a existência de dois núcleos: 1) o 

parlamentar, localizado no Edifício Principal da Câmara, próximo ao plenário, onde ficariam 

o gabinete do líder, a sala do chefe de gabinete, a sala de reuniões e a recepção; 2) o núcleo 

técnico-administrativo/assessoria, localizado no Bloco das Lideranças Parlamentares, no 

anexo II, onde ficariam a assessoria, a área de apoio técnico e a área de apoio administrativo. 

O núcleo parlamentar das lideranças poderia ser igual ou proporcional ao tamanho das 

bancadas, enquanto que o núcleo técnico-administrativo/assessoria seria proporcional ao 

tamanho das bancadas. Essa proposta, se viabilizada, daria justas condições de trabalho para 

todas as lideranças. 

 Outra constatação da pesquisa é que o material de expediente disponibilizado pela 

Câmara para as lideranças deveria ter seus limites flexibilizados para adequá-lo às 
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necessidades de cada liderança. Assim, a quantidade maior de um item implicaria a 

diminuição de outro. Quanto aos equipamentos, as lideranças consideram-se bem atendidas. 

Contudo, constatou-se a necessidade de a Câmara manter um serviço de suporte técnico de 

informática imediato para as lideranças partidárias, para que o assessoramento aos deputados 

não seja prejudicado. 

 Com relação a outras questões de infraestrutura, os entrevistados afirmaram não terem 

maiores problemas, mas deram duas sugestões: deveria haver um atendimento prioritário das 

solicitações das lideranças partidárias pelos órgãos da Câmara e a necessidade de que os 

servidores da Câmara tenham maior conhecimento da dinâmica de uma liderança, para que 

melhor compreendam as solicitações feitas, reduzindo a impressão de que haveria uma 

divisão entre as áreas legislativa e administrativa. 

 Conhecida a infraestrutura disponibilizada pela Câmara, iniciou-se o estudo da 

liderança partidária. A análise feita, em seguida, permitiu que grande parte dos objetivos 

específicos desta pesquisa fossem alcançados: identificar semelhanças e diferenças na 

estrutura e na organização das lideranças partidárias; identificar vantagens e desvantagens na 

organização dos serviços nas lideranças pesquisadas; investigar e caracterizar a influência que 

a organização das lideranças partidárias exerce sobre os líderes e demais deputados das 

respectivas bancadas. Quanto ao último objetivo: propor um modelo organizacional básico de 

liderança partidária que atenda de forma satisfatória as necessidades e posições defendidas 

pelos partidos políticos, todas as considerações feitas neste trabalho, mas principalmente as 

seguintes definem esse modelo. 

 A principal revelação da pesquisa, com base na análise do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, dos estatutos dos partidos e do único regimento interno de liderança 

existente (PSDB), é que apenas três partidos possuem regras formais e detalhadas sobre a 

eleição do líder (PSDB, PP e PR). Nos demais, as regras são derivadas de acordos informais 

no interior de cada bancada. O problema da inexistência de uma regra formal para a eleição 

do líder ocorre quando não se chega a um acordo. Um ponto comum entre as lideranças é a 

definição do tempo de mandato do líder em um ano, com ou sem reeleição. 

 Sobre o quadro de servidores das lideranças, indispensável para a realização de todo o 

assessoramento aos deputados, dez lideranças responderam que o número de cargos para 

serem ocupados por assessores deveria ser maior, mesmo com a redução de cargos de nível 

básico, de difícil preenchimento. Treze lideranças consideraram a qualificação dos servidores 

compatível com as necessidades do trabalho. São duas as explicações para esse resultado: a 

participação em cursos do CEFOR e a política de recursos humanos da Câmara. A respeito da 
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quantidade de servidores, verificou-se a necessidade de sua adequação para que seja garantido 

minimamente o funcionamento das lideranças menores no assessoramento aos deputados da 

bancada. Para isso, um critério justo seria a definição do número de servidores de cada 

liderança, levando em consideração a necessidade de acompanhamento das 20 comissões 

permanentes da Câmara dos Deputados. Assim, as lideranças menores poderiam funcionar 

melhor. 

 Com base nas entrevistas realizadas, pôde-se constatar que, independentemente do 

tamanho de cada liderança, elas possuem uma organização muito semelhante. As diferenças 

entre elas decorrem de limitações de sua estrutura ou de preferências adotadas. Após o 

conhecimento das lideranças partidárias e das análises feitas neste trabalho, propõe-se uma 

organização básica para uma liderança partidária funcionar de forma a atender as 

necessidades dos partidos. Não se tem a pretensão de procurar definir o que é melhor, mas 

apenas relacionar o que pode ser considerado como boa prática pelas lideranças partidárias 

pesquisadas: 

 Quanto às seções, a liderança deve ser dividida em chefia de gabinete, assessoria de 

imprensa, assessoria de plenário, assessoria de comissões, assessoria técnica, assessoria de 

orçamento, secretaria administrativa e núcleo de informática. 

 A chefia de gabinete é um cargo estratégico para o bom funcionamento de uma 

liderança partidária. A pesquisa demonstrou que 12 dos 15 chefes de gabinetes entrevistados 

tinham mais de 14 anos de serviço na Câmara quando foram indicados para o cargo. A sua 

principal atribuição deve ser a de coordenar e supervisionar o trabalho das seções das 

lideranças, assegurando a provisão de meios para que o líder e os deputados da bancada 

possam bem desempenhar suas atividades parlamentares.   

 A assessoria de imprensa deve chefiar toda a área de comunicação da liderança, pois 

normalmente a proximidade com o líder facilita o recebimento de orientações a respeito dos 

serviços prestados aos deputados – veiculação de notícias em informativos, sites, blogs, 

serviço de rádio, elaboração de clipping de notícias; a existência desses serviços depende do 

interesse da bancada e da viabilidade de serem criados e mantidos. 

 A assessoria de plenário atua preponderantemente no campo regimental. Está na linha 

de frente durante a Ordem do Dia. Por esse motivo, deve sempre estar muito informada a 

respeito das principais votações e eventos que ocorrem na Câmara. Também deve receber o 

apoio de toda a liderança, principalmente durante a Ordem do Dia, pois normalmente são 

apenas dois assessores de plenário para assessorar o líder e todos os deputados da bancada. 
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 A assessoria de comissões igualmente atua principalmente na área regimental. A 

grande quantidade de comissões permanentes, especiais e de inquérito em funcionamento na 

Câmara dos Deputados exige que cada assessor acompanhe várias comissões; como 

normalmente está presente na comissão apenas um assessor, em momentos de votações 

importantes, é necessário um apoio maior da liderança e, mais especificamente, da assessoria 

técnica.   

 A assessoria técnica deve ser dividida por áreas, guardando relação com as comissões 

permanentes e também com a organização das consultorias da Câmara dos Deputados. Como 

é difícil ter um assessor para cada área, um boa relação custo/benefício é tornar um mesmo 

assessor responsável por duas ou mais áreas, desde que haja condições técnicas. Para um 

melhor atendimento do líder e dos deputados, é importante a presença de um assessor técnico 

no plenário durante a Ordem do Dia. Quanto às comissões, por serem muitas, há a 

necessidade de definição de prioridades para o seu acompanhamento, como, por exemplo, o 

daquelas comissões em que a presidência é do partido e daquelas cuja área temática relaciona-

se com as bandeiras e interesses por ele defendidos. 

 A assessoria de orçamento pode constituir uma assessoria à parte ou estar vinculada à 

assessoria técnica. Em todas as lideranças pesquisadas, é a que atende incondicionalmente os 

deputados da bancada em questões relacionadas ao orçamento da União, PPA, LDO e à 

execução financeira. 

 A secretaria administrativa fornece o apoio a todos os servidores. Apesar de aparecer 

pouco no dia-a-dia legislativo, de seu trabalho depende o bom funcionamento de todas as 

seções. Por isso, é recomendável ter como responsável um servidor com experiência e bom 

trânsito na Casa para evitar que surjam problemas no apoio administrativo, e também para 

que, quando acontecerem, sejam solucionados em curto tempo. 

 O núcleo de informática, presente na maior parte das lideranças, é uma seção cada vez 

mais importante para a gestão do líder e o funcionamento de toda a liderança. É responsável 

pelo gerenciamento e disponibilização das informações dos seus bancos de dados; emissão de 

relatórios sobre as votações, indicações de deputados para as comissões, estatísticas, 

acompanhamento de proposições, entre outros serviços. Nessa área, a pesquisa constatou a 

necessidade de a Câmara implementar em todas as lideranças um sistema informatizado que 

facilite o acesso e o controle de informações legislativas e gerenciais, a exemplo do sistema 

de automação dos processos desenvolvidos nos gabinetes parlamentares (INFOGAB). 

 Quanto às reuniões realizadas nas lideranças, os resultados apontam para a realização 

de uma reunião de bancada mensal, pois possibilita uma permanente troca de informações 
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entre o líder e os deputados, sendo importante para a permanente distensão do seu 

relacionamento. Semanalmente, uma outra reunião para a análise da pauta e discussão de 

questões políticas. Esta pode ser feita como uma reunião de bancada, ou mais restrita, com o 

colégio de vice-líderes, permitindo que os deputados possam participar. 

 Outro exemplo de boa prática adotada pelas lideranças partidárias é a cooperação entre 

os assessores técnicos das lideranças e de outros órgãos, considerada fundamental por todos 

os chefes de gabinetes entrevistados. Contudo, ela é mais frequente entre as assessorias dos 

partidos da base e também entre as dos partidos da oposição. E, dentro de cada um desses 

grupos, é ainda maior entre os partidos que compõem um bloco parlamentar. Constatou-se 

que, para superar as dificuldades surgidas no assessoramento, é essencial a construção de uma 

rede de relacionamentos. Além disso, é necessária a conscientização, por parte dos assessores 

dos Poderes Legislativo e Executivo, que, independente de sua posição política, há 

informações que, livremente divulgadas, funcionam como catalisadores do processo 

legislativo. 

 Todo o trabalho resultante dessa organização da liderança culmina com o 

assessoramento feito ao líder e aos deputados da bancada para que possam tomar a decisão 

baseados em informações técnicas fidedignas. Esse assessoramento acontece em diferentes 

lugares, mas principalmente nos plenários da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional 

e nas suas comissões.   

 A pesquisa revelou que o líder sempre busca o consenso no interior da bancada, 

principalmente quando se discutem temas polêmicos e que, no processo de decisão, quanto 

melhor a relação do líder com os deputados da bancada, menos desgastante é essa busca. Para 

haver esse bom relacionamento, o atendimento que os servidores da liderança prestam aos 

deputados da bancada é fundamental. 

 Outra constatação é a informação dada por todos os entrevistados de que os líderes e 

respectivas bancadas levavam em consideração os pareceres técnicos na sua tomada de 

decisão. Além disso, a pesquisa revelou que o grau de influência dos assessores na tomada de 

decisão do líder e dos deputados da bancada tem a média de 7,25, em uma escala de 0 a 10. É 

um grau considerável, mas que na opinião média dos chefes de gabinete deveria ser de 7,82. 

 Esses dados são a demonstração cabal de que a estrutura e a organização das 

lideranças partidárias exercem grande influência na atividade parlamentar dos líderes e dos 

deputados das bancadas e, como consequência, interferem na atuação dos partidos políticos na 

Câmara dos Deputados. Como a estrutura das lideranças é fornecida pela Câmara e sua 
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organização é responsabilidade dos líderes, conclui-se que é por consentimento destes que 

essa interferência ocorre. 

 A realização desta pesquisa foi feita com o intuito de aumentar o conhecimento da 

estrutura e organização das lideranças partidárias, sem a pretensão de esgotar o assunto, tendo 

a certeza de que outros trabalhos virão, contribuindo para um debate que traga a contínua 

melhoria dos serviços prestados pelas lideranças partidárias e pela Câmara dos Deputados, em 

benefício do cidadão brasileiro. 

 Como sugestão de pesquisa, seria interessante investigar a opinião dos líderes sobre a 

estrutura e organização das lideranças partidárias, o assessoramento prestado por elas e pelas 

Consultorias Legislativa e de Orçamento e Fiscalização Financeira, bem como sobre a 

infraestrutura que a Câmara oferece às lideranças. 
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7 ANEXOS 
 
ANEXO A – Questionário utilizado nas entrevistas com os chefes de gabinetes das 
lideranças partidárias da Câmara dos Deputados 
___________________________________________________________________________ 
 

 
CEFOR 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROCESSO LEGISLATIVO 
AS LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

ALUNO: DIOGO ALVES DE ABREU JUNIOR 
 
 

QUESTIONÁRIO 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Liderança: 
Nome: 
Cargo: 
Nível de escolaridade: 
 

ESTRUTURA 

1) Qual é o número de deputados que possui a bancada? 

2) Qual é o número de servidores da liderança? 

3) O número de servidores é suficiente para a realização do trabalho? 

4) A qualificação dos servidores é compatível com as necessidades do trabalho? Por quê? 

5) A Câmara dos Deputados fornece infraestrutura adequada para a liderança? O que pode 

melhorar? 

6) Há necessidade de algum sistema de informática específico para as lideranças partidárias? 

 

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

7) Quais as seções que compõem a liderança e as respectivas atribuições? 

8) O assessoramento realizado atende às necessidades do líder e dos deputados da bancada? 

9) O assessoramento realizado pode melhorar? 

10) Quais os produtos e serviços que a liderança disponibiliza aos parlamentares? O que 

poderia melhorar? O que está faltando? 

11) Como são feitas as comunicações urgentes aos deputados? 

12) Quais os meios utilizados para o envio de pareceres técnicos e outros produtos para os 

deputados? 

13) Qual é o trabalho mais difícil ou que requer maior esforço para ser realizado na liderança? 
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14) Quais as diferenças no assessoramento de um partido da situação e de um da oposição? 

15) Como é o relacionamento dos assessores da liderança com assessores de outras lideranças 

e de órgãos do Poder Executivo? 

 

ORGANIZAÇÃO PARLAMENTAR 

16)  A liderança ou a bancada possui um regimento interno? 

17) Qual a frequência com que são realizadas as reuniões da bancada? 

18) São realizadas reuniões de vice-líderes? Com que frequência? 

19) Há seminários, palestras com especialistas, técnicos ou autoridades convidadas? 

20) Quem toma as decisões políticas na liderança? Como são tomadas as decisões? 

21) O líder sempre dá a palavra final na indicação de deputados para as comissões? 

22) Os deputados costumam levar em consideração os pareceres técnicos dos assessores antes 

de tomar uma decisão? 

23) Qual o grau de influência das assessorias da liderança na tomada de decisão do líder e dos 

demais deputados da bancada? 

24) Qual deveria ser o grau de influência? 

25) Gostaria de acrescentar algum ponto que considera relevante no trabalho em uma 

liderança partidária? 
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ANEXO B – Resolução da Câmara dos Deputados nº 1, de 2007 
___________________________________________________________________________ 

 

Resolução da Câmara dos Deputados nº 1, de 2007 
 

Dispõe sobre os Cargos em Comissão de 
Natureza Especial do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados e dá outras 
providências.  

  
 
 Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:  
 
      Art. 1º Os Cargos em Comissão de Natureza Especial - CNE têm por finalidade a 
prestação de serviços de assessoramento exclusivamente à Mesa e às Suplências, às 
Lideranças, às Comissões, à Procuradoria Parlamentar, à Ouvidoria Parlamentar, ao Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar e a órgãos administrativos. 
      Parágrafo único. O ocupante do cargo em comissão de que trata o caput deste artigo 
não poderá: 
 I - ser lotado em Gabinete Parlamentar; 
 II - ter exercício fora das dependências da Câmara dos Deputados;  
 III - ficar à disposição, ainda que temporariamente, de parlamentar ou de órgão 
distinto de sua lotação oficial.  
      Art. 2º Os servidores referidos no art. 1º desta Resolução deverão registrar frequência 
individual, a ser encaminhada diariamente ao Departamento de Pessoal. 
 Parágrafo único. É vedada a substituição do registro de frequência diária do servidor 
por comunicação de freqüência de qualquer espécie, exceto para os Secretários Particulares da 
Mesa e das Suplências, das Lideranças, da Procuradoria Parlamentar e da Ouvidoria 
Parlamentar, bem como de ocupantes de outros 2 (dois) Cargos em comissão de Natureza 
Especial, níveis CNE-7 ou CNE-9, a critério dos titulares da Mesa Diretora e dos Líderes de 
Partido.  
 Art. 3º  A dispensa de ponto para a execução de serviço externo prevista no inciso 
XXXIII do caput do art. 147 da Resolução nº 20, de 1971, fica limitada a 5 (cinco) dias por 
mês.  
 § 1º A dispensa de ponto dependerá de autorização do titular do órgão, e deverá ser 
comunicada ao Departamento de Pessoal até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente.  
 § 2º É de exclusiva responsabilidade do titular o controle do serviço prestado durante a 
dispensa autorizada. 
  Art. 4º Os dados funcionais referentes a nome, cargo e respectiva lotação dos 
servidores ocupantes de CNE serão disponibilizados no Portal da Câmara dos Deputados na 
Internet.  
 Art. 5º  Os Cargos de Natureza Especial do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados são os constantes dos Anexos I, II, III e IV desta Resolução. 
 § 1º A lotação dos Gabinetes de Líderes de Partido disposta no Anexo II desta 
Resolução considerará, ao longo de toda a legislatura, a representatividade decorrente do 
resultado da eleição para a Câmara dos Deputados proclamado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral. 
      § 2° Ato do Presidente fixará a lotação dos Gabinetes de Líderes de Partido, observado 
o disposto neste artigo.  
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      § 3° Ficam mantidas, até o final. da 52ª legislatura, as assessorias destinadas aos 
Partidos Socialismo e Liberdade - PSOL e Social Cristão - PSC, na forma do Anexo I do Ato 
da Mesa n° 87 , de 2006. 
      § 4º Os quantitativos dos cargos constantes do Anexo IV desta Resolução serão 
reduzidos e distribuídos na forma do Anexo V desta Resolução, tão logo sejam providos os 
cargos efetivos do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados. 
      § 5º A estrutura destinada ao Grupo de Trabalho para Consolidação da Legislação 
Brasileira, constante do Anexo I desta Resolução, será extinta tão logo sejam providos os 
cargos efetivos do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, adotando-se como data 
limite o dia 30 de junho de 2007. 
      Art. 6º  É proibida a divisão dos Cargos em Comissão de Natureza Especial.  
      Art. 7º  Fica vedada a nomeação para o exercício de CNE de cônjuge, companheiro e 
parentes, consangüíneos ou afins, até o segundo grau civil, inclusive, na linha reta ou 
colateral, de Deputados Federais, Senadores, membros do Tribunal de Contas da União, e de 
servidores ocupantes de cargos de direção e chefia na Câmara dos Deputados.   
      Art. 8º A nomeação para os CNE dar-se-á exclusivamente por indicação dos titulares 
dos órgãos. 
      Art. 9º As requisições de servidores para o exercício de Cargos em Comissão de 
Natureza Especial somente serão permitidas para os níveis CNE-7 e CNE-9. 
      Parágrafo único. As requisições em desacordo com o estabelecido neste artigo 
poderão ser mantidas, sendo permitida a sua prorrogação. 
      Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Câmara dos Deputados, 07 de fevereiro de 2007. – Arlindo Chinaglia, Presidente. 
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