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RESUMO 

 

 

VIEIRA, F.S.  Efeitos das regras procedimentais legislativas nas decisões da Câmara dos 

Deputados. 2018. 170 f. Tese (Doutorado em Ciência Política) – Instituto de Estudos Sociais e 

Políticos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. 

 

Esta tese identificou e analisou os efeitos das regras procedimentais legislativas 

concernentes ao processo decisório de produção das leis na Câmara dos Deputados vigentes 

desde a edição do Regimento Interno de 1989. A aplicação das regras do processo legislativo 

brasileiro, fundamentais na configuração de um Estado Democrático de Direito, tem produzido 

efeitos ambíguos com relação à efetivação dos princípios de deliberação, participação e 

transparência. Do ponto de vista da teoria neoinstitucionalista, as regras procedimentais 

resultam de escolhas coletivas dos detentores de poder decisório no Parlamento e são 

concebidas para atender aos seus interesses. Os efeitos constatados das regras procedimentais 

legislativas da Câmara dos Deputados relativas ao controle da agenda, ao controle das 

alterações das proposições e ao controle do comportamento dos legisladores nas votações 

apontam para a concentração de poderes decisórios no Presidente da Câmara dos Deputados e 

nos Líderes partidários, em detrimento da ação individual dos legisladores e dos órgãos de 

deliberação colegiada da Casa. As regras regimentais editadas em 1989, sob a égide da 

Constituição de 1988, mostraram-se, ao longo do tempo, deficientes na indução de equilíbrios, 

sofrendo alterações transitórias e produzindo mudanças institucionais. A persistência de 

desequilíbrios nos poderes internos de decisão sugere a necessidade de reformas nas regras 

legislativas procedimentais da Câmara dos Deputados.  

 

Palavras-chave: Poder Legislativo. Parlamento. Processo decisório. Produção de Leis. Regras 

procedimentais. Instituições. Comportamento político. Desenho institucional.  

Mudança Institucional. Democracia. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

VIEIRA, F.S.  Effects of legislative procedimental rules on the Chamber of Deputies decisions. 

2018. 170 f. Tese (Doutorado em Ciência Política) – Instituto de Estudos Sociais e Políticos, 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. 

 

This work has identified and analised the effects of legislative rules on the decisions of 

the Brazilian Chamber of Deputies enforced by the 1989 Internal Procedures Act. Those rules, 

as they have been applied during this time, have produced ambiguous effects as democratic 

principles are concerned, such as deliberation, participation and transparency. From the point 

of view of the new institutionalism, the effecs of the legislave rules of the Chamber concerning 

the agenda control, the control of the amendments and the control of the members’ behavior on 

the votes have strengthened the decision powers of the President of the House, and Party 

Leaders. The rules enforced in 1989 have not been able, since then, to induce balance in the 

decision making process of the Chamber, and institutional changes have been detected, as well 

as transitory modifications. The persisting lack of balance suggests the necessity of reform of 

the internal rules of procedure. 

 

Keywords: Legislative. Parliament. Law making process. Parliamentary rules. Political 

behavior. Institutions. Institutional design. Institutional change. Democracy.  

 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

 INTRODUÇÃO ........................................................................................................  9 

1 CONSTITUCIONALISMO,          DEMOCRACIA           E          PROCESSO 

 LEGISLATIVO ......................................................................................................  25 

2 ABORDAGEM     NEOINSTITUCIONALISTA      DOS     EFEITOS     DAS  

REGRAS PROCEDIMENTAIS NAS DECISÕES LEGISLATIVAS ...............  44 

2.1 O novo institucionalismo .........................................................................................  47 

2.2 Estudos legislativos sob a perspectiva do novo institucionalismo .......................  55 

2.3 As normas procedimentais legislativas e seus efeitos ...........................................  64 

3 AS REGRAS   PROCEDIMENTAIS   DO   REGIMENTO    INTERNO   DA  

CÂMARA   DOS    DEPUTADOS   E   SEUS   EFEITOS   NAS   DECISÕES  

DA CASA ..................................................................................................................  76 

3.1 Influência  da   experiência  constituinte  no  Regimento  Interno  da  Câmara  

dos Deputados ..........................................................................................................  77 

3.2 Regras procedimentais com enquadramento constitucional e seus efeitos ........  81 

3.3 O Regimento Interno da Câmara dos Deputados - inovações e alterações ........  90 

3.4 Principais  regras   procedimentais   do   processo   decisório   de   elaboração  

legislativa da Câmara dos Deputados e seus efeitos .............................................  92 

3.4.1 Regras relativas ao controle da agenda do plenário ...................................................  93 

3.4.2 Regras  relativas  ao  controle  das  alterações  das  proposições iniciais: emendas, 

destaques e processamento da votação ......................................................................  101 

3.4.3 Regras relativas ao controle das votações em plenário..............................................  111 

3.5 Os   efeitos    das   regras  procedimentais  na  apreciação  de  proposições  no 

Plenário da Câmara dos Deputados – análise de casos ........................................  115 

3.5.1 Proposta  de  Emenda  à  Constituição  n. 182,  de  2007  (Emenda  Constitucional  

n. 91/16) .....................................................................................................................  115 

3.5.2 Medida Provisória n. 595, de 2012 (Lei n. 12815/13) ...............................................  117 

3.5.3 Projeto de Lei Complementar n. 257, de 2016 (Lei Complementar n. 156/16) ........  119 

3.5.4 Projeto de Lei Complementar n. 343, de 2017 (Lei Complementar n. 159/17) ........  120 

4 MUDANÇAS INSTITUCIONAIS: REGRAS COMO DECISÕES ...................  123 

4.1 Enquadramento teórico das decisões sobre mudanças procedimentais .............  124 



 

 

 

4.2 Alterações procedimentais na Câmara  dos  Deputados  após  1988  e  de  seus 

efeitos ........................................................................................................................  127 

4.2.1 Apreciação das Medidas Provisórias .........................................................................  127 

4.2.2 Destaques para votação em separado.........................................................................  136 

4.2.3 Emendas aglutinativas ...............................................................................................  137 

4.2.4 Colégio de Líderes .....................................................................................................  139 

4.2.5 Controle das Comissões .............................................................................................  141 

4.2.6 Sessões deliberativas .................................................................................................  143 

4.3 Manipulação e descumprimento de regras procedimentais ................................  145 

 CONCLUSÃO: REFORMA POLÍTICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS .  148 

 REFERÊNCIAS .......................................................................................................  163 

 



9 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

As decisões legislativas afetam de muitas maneiras a vida cotidiana de toda a sociedade 

– cidadãos, profissionais, empresas, associações, famílias, indivíduos e coletividades -, e não 

apenas daqueles que atuam diretamente na dimensão política em sentido estrito. Isso se faz 

evidente nas modernas democracias representativas, especialmente quando se considera a 

magnitude, a premência e a complexidade de suas demandas e desafios, os quais não podem 

ser enfrentados senão com a mobilização coordenada de recursos humanos e materiais de 

grande monta. Mesmo na esfera estritamente privada, em que cada pessoa busca a realização 

de seus próprios alvos e valores, as necessidades comuns de condições asseguradoras da vida e 

da liberdade, para mencionar o mínimo, fazem com que poderes e meios materiais devam ser 

delegados a agentes habilitados a atuar na esfera pública institucionalizada, vale dizer, o Estado, 

com a finalidade de assegurar, promover e aperfeiçoar tais condições.  

Enquanto as deliberações no ramo Executivo do Estado, de modo geral, só são 

conhecidas em sua forma final de provimento jurídico ou de ação administrativa, permanecendo 

ocultos aos olhos da sociedade os meandros burocráticos percorridos até que sejam adotadas, 

nas casas legislativas as decisões são tomadas de maneira aberta, em fóruns permeáveis ao 

debate com a sociedade, por meio de procedimentos realizados em sessões públicas nas quais 

os legisladores podem expor suas razões e convicções em torno das políticas a serem adotadas, 

ficando sujeitos ao escrutínio de todos e ao de seus constituintes em particular. 

Todavia, embora seja público o jogo, por assim dizer, e todos possam assisti-lo, quantos 

de fato o compreendem suficientemente para julgar a ação dos jogadores e os resultados de suas 

escolhas? Os procedimentos parlamentares podem se revelar herméticos e intrincados para o 

observador comum, tornando muitas vezes difícil entender ou prever o comportamento dos 

legisladores em suas decisões e avaliar os seus efeitos. Ao cidadão resta, não raro, a 

perplexidade e o sentimento de incapacidade de interferir e fazer valer suas demandas e 

preferências perante aqueles que vão tomar decisões capazes de afetar fortemente sua vida. Aos 

agentes mais diretamente envolvidos no processo de decisão política, quer como operadores 

investidos de poder público, quer como pessoas ou organizações sociais interessadas em 

decisões específicas, ressalta a necessidade de conhecer mais profundamente as regras desse 

jogo e seus efeitos a fim de poder avaliar o comportamento dos membros do Legislativo e 

interferir nos seus resultados de suas deliberações coletivas. Aos cientistas sociais fica a não 
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pequena tarefa de explicar esses fenômenos políticos a partir de teorias consistentes e de 

evidências empíricas.  

As decisões parlamentares e o processo deliberativo por meio do qual elas são tomadas 

se configuram, assim, em problemas de interesse geral para as pessoas, problemas de particular 

importância para os agentes que operam nas estruturas associativas e participativas públicas ou 

privadas da sociedade e problemas instigadores de pesquisa e análise científica. 

A pergunta mais geral que orienta este trabalho seria, então: como o Congresso Nacional 

do Brasil decide? Outras perguntas surgiriam: como uma política pública é instituída ou alterada 

pela via legislativa no parlamento brasileiro? Como são definidos os conteúdos dos 

provimentos legais emitidos diante da diversidade de alternativas, valores e interesses propostos 

aos legisladores por seus pares, pela sociedade ou por outros agentes políticos? Essas decisões, 

que assumem a forma de normas coercitivas a todos impostas, são percebidas por aqueles por 

elas atingidos como legítimos produtos de um arranjo institucional democrático do poder, com 

adequadas representação e participação dos interessados? Podem os cidadãos que concedem 

aos membros do Parlamento mandato legislativo se reconhecer nas leis aprovadas em seu 

nome? Sabe-se que, para que uma decisão parlamentar seja adotada, um caminho complexo, e 

por vezes longo e moroso, do ponto de vista das premências sociais, deve ser percorrido, desde 

a apresentação do projeto ou proposição inicial até a definição de seu conteúdo e aprovação. As 

decisões sobre quais leis serão editadas, e quais serão seus conteúdos e efeitos em termos de 

políticas concretas promovidas são crucias para o exercício da democracia representativa.  

Mais ainda, importa saber como essas deliberações acontecem, que instituições as 

intermediam, que regras as regem, que agentes nela atuam, com que prerrogativas e atribuições 

o fazem e como são eles afetados pelo ambiente institucional formal e informal que os cerca. 

Especificamente, é necessário compreender como se organiza a Casa legislativa, quem são os 

atores com poderes de definição de sua agenda e do conteúdo das leis emitidas, quais as normas 

procedimentais formais e informais que orientam esse processo decisório e quais os seus efeitos 

no comportamento dos legisladores e nas suas decisões individuais e coletivas. Essas últimas 

questões são fundamentais porque dizem respeito à existência das garantias de representação e 

da participação necessárias para a legitimidade das decisões públicas num Estado Democrático 

de Direito, tal como preconizado pela vigente Constituição da República Federativa do Brasil 

(CF/88) em seu primeiro artigo. 

As regras procedimentais decisórias do atual Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados (RICD/89), editado em 22 de setembro de 1989, objeto deste trabalho, têm sido tema 

de debates tanto dentro da Casa, diante das dificuldades de coordenação da ação partidária no 
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Parlamento brasileiro observadas nos últimos anos, afetando seus resultados negativamente do 

ponto de vista da aprovação de sua atuação pelos cidadãos, quanto na sociedade, com a 

popularização de termos como emendas, pareceres, destaques, turnos, substitutivos, obstrução, 

sessões etc.  

No âmbito dessas discussões e análises, as regras procedimentais são, por um lado,  

percebidas como sendo relevantes no processo decisório, e todos aqueles interessados nas 

deliberações parlamentares, sejam acadêmicos, grupos sociais ou cidadãos, buscam 

compreender os meandros dos procedimentos parlamentares, quer com o intuito de analisar o 

comportamento e produção dos legisladores, quer para acompanhar e influenciar a legislação a 

ser aprovada, ou mesmo para se opor a ela em defesa do status quo. 

No entanto, por outro lado, há também uma impressão mais ou menos generalizada de 

que tais regras são simplesmente afastadas, descumpridas ou ignoradas quando existe interesse 

político da maioria no Parlamento ou do Governo, ou que elas podem ser modificadas 

livremente, a qualquer momento, pelos agentes detentores de poderes regimentais de decisão. 

Isso o que as tornaria não relevantes para entender o processo decisório legislativo, num arranjo 

institucional que estaria caracterizado como um mero jogo de interesses privados ou 

corporativos, o que poderia até mesmo comprometer a legitimidade e o caráter democrático das 

leis aprovadas e favorecer indivíduos ou grupos em detrimento da maioria da população ou 

mesmo da moralidade pública. 

Nesse passo, pode-se mesmo formular uma questão preambular acerca do grau de 

institucionalização do Congresso Nacional brasileiro em termos de estabilidade de suas normas 

internas, de divisão racional do trabalho coletivo, de especialização dos legisladores e de 

procedimentos deliberativos claros para os tomadores de decisão e transparentes para os 

interessados, para mencionar alguns parâmetros já empregados no estudo, por exemplo, do 

Congresso norte-americano desde o trabalho seminal de Nelson Polsby, que buscou explicar os 

fundamentos da solidez dessa instituição parlamentar (Polsby, 1968). 

Os profissionais que lidam com essas regras do processo decisório legislativo no Brasil 

são frequentemente confrontados com questionamentos do tipo: os Regimentos Internos das 

Casas legislativas devem ser obedecidos como normas jurídicas cogentes? Ou eles são um 

arranjo institucional definido pelos próprios legisladores em benefício de seus interesses, para 

facilitar a obtenção de suas preferências pessoais? O Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, objeto desta pesquisa, é, de fato, obedecido? Há como obrigar sua observância? 

Isso é necessário para que as decisões do Parlamento sejam consideradas democráticas e 

legítimas? Qual a função e quais os efeitos das regras procedimentais nele contidas no 
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comportamento dos Deputados, na elaboração das leis e nas decisões políticas que são por elas 

formalizadas? Como um Regimento Interno legislativo, no nosso contexto institucional jurídico 

e político, deve ser compreendido, interpretado e aplicado? Como ele é, de fato, aplicado? Qual 

a relação entre as regras regimentais procedimentais e outras instituições do Parlamento, como 

os costumes, os acordos, as bancadas partidárias, as frentes parlamentares, as comissões 

congressuais e as lideranças?  

Numa abordagem mais tradicional desse problema no Brasil, as normas regimentais 

procedimentais legislativas foram inicialmente estudadas como integrantes do chamado 

processo legislativo, sob o ponto de vista teórico do Direito Constitucional e do Direito 

Processual.  

No entanto, atentos à feição multidisciplinar do fenômeno, constitucionalistas como 

Nelson Sampaio e Alexandre de Moraes, entre outros, reconhecem a necessidade de se entender 

o processo legislativo não apenas em sua feição jurídica, mas também em seu sentido 

sociológico (Sampaio, 1996; Moraes, 2001). Do ponto de vista da sociologia do processo 

legislativo, interessa saber quais os fatores que influenciam o comportamento dos legisladores, 

sua formação e origem social, os segmentos que representam, suas motivações e interesses e 

mesmo saber como atuam na convivência dentro das Câmaras Legislativas e dos Parlamentos.  

No sentido jurídico, Sampaio entende o processo legislativo como o ramo do Direito 

Processual que se ocupa com o estudo das “normas que regulam a produção – criação, 

modificação ou revogação – de normais gerais” (Sampaio, 1996, p. 28). Outra formulação 

conceitual, a de Alexandre de Moraes, aceitando a distinção entre o processo legislativo no 

sentido sociológico e jurídico, entende este último como consistindo “no conjunto coordenado 

de disposições que disciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes na 

produção das leis e atos normativos que derivam diretamente da própria constituição” (Moraes, 

2001, p. 509). 

Assim, desse ponto de vista, o processo legislativo consiste em um sistema de normas, 

previstas na Constituição e nos regimentos das Casas legislativas, destinadas a regular a 

produção das leis. Nesse prisma, a não observância das regras do processo legislativo pode 

acarretar questionamentos quanto à validade constitucional das normas emanadas 

defeituosamente e, em consequência, de sua legitimidade.  

Numa visão mais tradicional da dogmática jurídica, Sampaio entende que o processo de 

elaboração das leis nada nos informa sobre sua qualidade e justiça. Essa avaliação, para ele, há 

que se situar no campo da legitimidade política, mais do que no terreno jurídico (Sampaio, 

1996). Tal percepção, no entanto, tem sido questionada por outras abordagens teóricas do 



13 

 

 

Direito, que consideram o processo de formação das leis fundamental para a legitimidade da lei 

promulgada, na medida em que suas regras procedimentais devem respeitar os princípios da 

democracia representativa, participativa e deliberativa, como destacado no Capítulo 1 deste 

trabalho. 

José Afonso da Silva considera que o Estado exerce a função legislativa com a finalidade 

de, por meio de normas positivadas, trazer maior segurança e certeza para as relações sociais. 

É por meio das leis que se regulam os conflitos de interesse entre as pessoas na civilização e 

que se instrumentaliza a ação do Estado. Assim, para ele, pode-se entender processo legislativo 

como “o complexo de atos necessários à concretização da função legislativa do Estado” ou, 

numa formulação mais completa, como “o conjunto de atos (iniciativa, emenda, votação, 

sanção) realizados pelos órgãos legislativos e órgãos cooperadores para o fim de promulgar 

leis”. (Silva, 1964, p. 28, grifo do autor). 

Silva prossegue em sua análise destacando que o meio elegido pelo regime 

representativo nos Estados democráticos para solução dos conflitos sociais é a decisão de uma 

maioria parlamentar manifestada pela edição de leis. Desse ponto de vista, o processo 

legislativo pode ser considerado como o conjunto de procedimentos previstos nas Constituições 

e nos regimentos das Casas legislativas destinados a mediar o embate entre os divergentes 

interesses dos vários segmentos sociais aportados por seus representantes políticos. A despeito 

das ingerências e distorções que os sistemas partidários e eleitorais possam introduzir na 

configuração dessa maioria, a qual, no mais das vezes, não representa a maioria da população, 

mas simplesmente a corrente política vencedora dos pleitos, de acordo com regras estabelecidas 

pelas próprias elites, permanece o processo legislativo parlamentar, essencialmente, como 

mediador de conflitos, sendo essa a índole que mais se destaca das regras de procedimentos 

internos dos Parlamentos (Silva, 1964). 

Desses conceitos de processo legislativo formulados no ambiente teórico da Ciência 

Jurídica, remanescem alguns questionamentos sobre aspectos importantes não satisfatoriamente 

respondidos nesse terreno para a compreensão do ordenamento e do funcionamento de uma 

sociedade organizada sob a égide de um Estado Democrático de Direito, que tem na lei e na 

produção desta um de seus pilares fundamentais.  

Pode-se começar considerando a própria lei, o produto final do trabalho de elaboração 

parlamentar. O que é a lei, como fenômeno humano, social, político e jurídico? Qual sua 

importância na sociedade e no Estado moderno? De onde elas surgem? Como e por quem são 

produzidas? Quem decide sua oportunidade, necessidade e conteúdo? Que vontade, propósitos 

ou valores ela expressa? Quais os fundamentos de sua coercibilidade? O Positivismo jurídico 
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por muito tempo se contentou em tomar como ponto de partida analítico a lei existente, 

considerada como um dado, um fato social, e em elaborar sua dogmática a partir dela, sem 

considerar que seu conteúdo e finalidade estão intrinsecamente ligados à sua origem. Da mesma 

forma, as primeiras formulações contratualistas do Iluminismo eximiram-se dessa discussão, 

buscando a validade e legitimidade das leis constitutivas do Estado num pacto social tácito 

ocorrido em um momento fictício, um estado de natureza, que marcava o início mesmo da sua 

existência. 

Outra série de perguntas relevantes se refere aos agentes incumbidos de elaborar as leis, 

especialmente no contexto de uma democracia representativa organizada segundo um princípio 

da separação de Poderes. Como são escolhidos aqueles encarregados de produzir as leis? Quais 

são os efeitos da regra eleitoral escolhida sobre a configuração dos órgãos de representação 

colegiada? A quem esses agentes eleitos efetivamente representam ou pretendem representar? 

Como essa representação é exercida? Há controles dos representados sobre os representantes? 

Como a representação é renovada? 

Em relação ao ambiente institucional em que as leis são produzidas na maioria das 

democracias modernas, também é importante questionar como se originaram e como se 

organizam os Parlamentos, quais as instituições que regulam seu funcionamento e o 

comportamento de seus membros, quem detém neles os poderes internos de decisão, como essas 

decisões são tomadas, que instituições medeiam o processo decisório coletivo interno e quais 

seus efeitos, que controles existem sobre suas atividades e como e em que medida a Casa 

legislativa e seus integrantes são influenciados por outros agentes do Estado e pela sociedade, 

entre outros aspectos.  

Pode-se, ainda, fazer uma clivagem analítica para considerar especificamente o próprio 

processo decisório parlamentar que culmina na aprovação da lei como objeto de 

problematização teórica. Quais são as regras procedimentais, formais e informais que 

condicionam a tomada de decisão coletiva no Parlamento? De onde elas surgiram? Que poderes 

essas regras conferem a quais agentes? Como tais regras são utilizadas pelos tomadores de 

decisão e quais seus efeitos? A que princípios atendem? Quem as instituiu e com que 

propósitos? Como estão formalizadas? Como podem ser alteradas? Como elas afetam o 

comportamento e as escolhas dos legisladores? Como atuam para transformar preferências 

individuais em decisões coletivas? 

Diferentes abordagens teóricas têm sido mobilizadas para atender a esses 

questionamentos, as quais podem ser agrupadas em pelo menos duas grandes famílias: a do 

Direito, abarcando as teorias das leis, do processo e da Constituição, e a da Ciência Política, 
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compreendendo as teorias sobre instituições, representação, mandato, Parlamento, entre outras. 

Num terreno intermediário de diálogo entre esses dois grandes ramos podemos encontrar as 

teorias do Estado e da Democracia, que reúnem elementos de ambos. 

É perceptível que, em todas essas abordagens e possíveis aproximações acadêmicas dos 

fenômenos sociais e políticos relacionados com a organização e funcionamento da sociedade 

moderna, sob o paradigma do Estado de Direito e da democracia, a lei desponta como elemento 

primordial na estruturação da vida coletiva, tanto no aspecto público quanto privado, o que 

coloca em evidência como objeto de interesse tanto teórico quanto prático o seu processo de 

formação.   

Ao discorrer sobre a natureza e o papel da lei nos Estados modernos, Manoel Gonçalves 

Ferreira Filho aponta elementos do processo histórico que sedimentou, inicialmente, o conceito 

de lei como expressão da vontade geral e o seu primado na organização da vida em sociedade. 

Para ele, essa formulação é fruto do Iluminismo, do racionalismo jurídico e das ideias de 

Hobbes, Locke, Montesquieu e Rousseau, entre outros, que contribuíram para a formulação 

conceitual do Estado moderno, engendrando o conceito do primado da lei como base do 

relacionamento institucional e social, a doutrina da separação de poderes, como forma de 

racionalizar e controlar o exercício da potestade estatal, e a tese da representatividade como 

fundamento de legitimação do poder, do respeito às liberdades individuais e da valorização do 

homem.  

No bojo dessa formação clássica está o pensamento de que a democracia representativa, 

fundamentada num conjunto de normas jurídicas superiores – as Constituições –, possa produzir 

leis que expressem a vontade de todos, ou pelo menos das maiorias, obedecendo a 

procedimentos formais que, ao lado da legitimação conferida pelos mandatos eletivos dos 

encarregados da tarefa legislativa, possam garantir, com sua observância, essencialmente, a 

validade da identidade entre a lei – norma coercitiva de caráter geral emanada do órgão 

competente – e a vontade da sociedade, expressa por meio de seus representantes. Tal arcabouço 

teórico e conceitual propiciou o surgimento do que Ferreira Filho considera como o processo 

legislativo clássico, o qual, ocupado com os aspectos formais e racionais dos procedimentos de 

formação das leis, descansado na pressuposição de que, observados esses, garantida estaria a 

relação direta entre a norma elaborada e a vontade geral, pouco atentava para a questão do 

conteúdo da lei (Ferreira Filho, 2002). 

Numa segunda parte de seu estudo, no entanto, Ferreira Filho considera que “se a lei, 

ao triunfar o Constitucionalismo, se reputava expressão da vontade geral, expressão da 
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comunhão de todos os homens na Razão, nos regimes pluralistas contemporâneos ela não é 

mais do que expressão de uma vontade política” (Ferreira Filho, 2002, p. 79).  

Incorporam-se aqui, à análise, os questionamentos que modernamente são feitos à 

própria ideia e expressão prática da representatividade política, considerando-se as diversas 

condicionantes políticas, legais, sociais e econômicas que a influenciam, refletidas nos 

processos eleitorais, mais ou menos inclusivos, do ponto de vista do sufrágio e também da 

inserção econômica e social de cada segmento da população. Também se deve considerar que 

a clássica separação dos Poderes, de inserta em muitos textos constitucionais vigentes, tem 

conhecido formulações várias nos diversos sistemas políticos, com uma tendência clara, em 

muitos, de uma concentração de poderes no ramo Executivo, inclusive relacionados com a 

elaboração das leis. 

Segundo Ferreira Filho, “a supremacia do Executivo-Governo nos Estados 

contemporâneos é fenômeno reconhecido pacificamente pela doutrina hodierna”, apontando-se 

várias causas para isso, entre as quais a decadência dos Parlamentos, pela crise da concepção 

clássica de democracia representativa, e as novas tarefas assumidas pelo Estado na promoção 

do bem-estar geral, com a consequente intervenção no domínio econômico, tarefas essas 

cominadas principalmente ao chefe de Governo, que dispõe de mais recursos materiais, e está 

apto à tomada de decisões mais rápidas (Ferreira Filho, 2002, p. 124). 

Tudo isso repercute no processo de formação das leis, com um aumento da área de 

atuação do Poder Executivo, seja no exercício da competência regulamentar (que é, em 

essência, legislativa), seja na possibilidade de participar diretamente do processo legislativo, 

com a capacidade de iniciativa e de veto, seja na influência sobre os parlamentares, seja mesmo 

com a possibilidade de editar diretamente normas jurídicas, como os decretos executivos e, 

entre nós, as medidas provisórias.  

Assim, embora formalmente o processo legislativo contemporâneo guarde semelhanças 

com o clássico, para Ferreira Filho, há que se considerar todo um conjunto de fatores 

econômicos, sociais e políticos que interferem no procedimento de formação das leis, agora 

entendidas não mais como expressão da vontade geral, mas como produto de uma série de 

ingerências próprias do exercício do poder político e, assim, identificadas com uma corrente de 

pensamento vitoriosa ou prevalecente em determinado momento da vida de um país. 

Atento a essa dimensão, José Afonso da Silva considera que por meio de sua função 

legislativa, compete ao Estado apenas a tarefa de externar por meio de normas gerais as 

condutas sociais já de si mesmas jurídicas, por consubstanciarem valores tidos assim pela 

sociedade, com a finalidade de dar-lhes unidade e consistência futuras (Silva, 2006). 
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Percebe-se, nessa afirmação, a consciência de que o processo legislativo é meio de 

positivação de valores, de prescrição de condutas e de definição de objetivos já existentes na 

sociedade os quais, em determinado momento político, ensejam a formação de uma composição 

de governo que lhes dê consequência. Cabe, assim, neste passo, uma reflexão sobre o 

relacionamento entre o processo legislativo e o regime político, e uma de suas facetas mais 

relevantes para o presente estudo que é a da constitucionalização das regras de formação das 

leis. 

Raul Machado Horta bem descreve a dinâmica do relacionamento entre processo 

legislativo e regime político, com a seguinte exposição: 

O processo legislativo não existe autonomamente, como valor em si, pois é técnica a 

serviço de concepções políticas, realizando fins do poder. Daí sua mutabilidade no 

tempo e sua compreensão variada, refletindo a organização social, as formas de 

Governo e de Estado, a estrutura partidária e o sistema político. As relações entre o 

Executivo e o Legislativo podem ser substancialmente alteradas pelo número e a 

disciplina dos partidos políticos, com reflexos inevitáveis na fixação do processo 

legislativo correspondente. Assim, quando o Executivo e o Legislativo não passam de 

dois setores entregues à atividade de um só partido, ou de um partido majoritário e 

dominante, as relações de poder são relações de partido, e o processo legislativo 

exibirá alto índice de automatismo. As regras normativas do processo legislativo 

desempenharão, neste caso, uma função secundária, pois as relações políticas se 

encarregam de estabelecer adequado ajustamento entre vontade governamental e 

vontade legislativa. Mas, se as relações entre Executivo e Legislativo se ressentem da 

ausência de partido majoritário, por força de difusa concorrência partidária, as 

relações entre Executivo e Legislativo são movediças e muitas vezes críticas, e o 

processo legislativo se tornará polêmico e contraditório, reclamando desenvolvidas 

normas de composição de conflitos. Enquanto no primeiro caso a lei exprime vontade 

homogênea, no segundo, ela é o resultado de vontade polêmica e heterogênea (Horta, 

1995, p. 529). 

 

No caso brasileiro, a percepção geral é a de que nosso sistema eleitoral proporcional de 

lista aberta tem propiciado que muitos partidos políticos logrem êxito na arena eleitoral, fazendo 

com que a representação na Câmara dos Deputados seja fragmentária e de difícil composição 

de coalizões majoritárias. Assim, o Regimento Interno da Casa assume, em muitos momentos, 

o papel de instituição mediadora de conflitos, ao mesmo tempo em que proporciona aos 

legisladores espaços para atuação em busca de suas reeleições, com regras por vezes 

centralizadoras de poderes em determinados agentes, com a finalidade de viabilizar decisões 

por maioria, e por vezes propiciadoras de ação individual, como demonstrado e analisado no 

Capítulo 3 desta tese. 

Também é de Horta a observação no sentido da tendência histórica de serem 

constitucionalizadas as regras de processo legislativo. Cada vez mais, as Constituições 

modernas incorporam normas tipicamente procedimentais de elaboração das leis, denotando, 

com isso, a noção de que tais institutos têm a ver com a relação entre os Poderes, com a 

representatividade política e com a ideia de democracia (Horta, 1995).  No Brasil, as 
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sucessivas Constituições cristalizaram institutos como a iniciativa legislativa do Presidente da 

República e o bicameralismo, consagrando o caráter complexo do processo de formação das 

leis, que devem ser votadas nas duas Casas, e o poder de veto do Chefe do Executivo. No caso 

da Constituição de 1988, é notória a prolixidade com que os constituintes trataram o tema, 

incorporando instrumentos das Constituições anteriores e aportando outros, como a delegação 

legislativa ao Presidente da República, a iniciativa legislativa das Assembleias estaduais para 

oferecerem propostas de emenda à Constituição, a iniciativa popular, a aprovação de leis pelas 

Comissões parlamentares, a solicitação de urgência pelo Presidente da República e a 

possibilidade de edição medidas provisórias, entre outros (Horta, 1995). 

Com respeito ao enquadramento do processo legislativo na doutrina da separação de 

Poderes, adotada em formas variadas nos Estados modernos, Ferreira Filho observa que nela é 

inerente a supremacia do Poder Legislativo, tanto a partir das formulações iniciais de Locke e 

Montesquieu, mais explícita no primeiro e mais implícita no segundo, com a identificação 

genérica da vontade geral do Estado com o poder legislativo, quanto nas institucionalizações 

históricas dessa ideia, tal como observado na reestruturação da república francesa e na fundação 

da norte-americana, talvez mais fruto da interpretação de seus aplicadores do que das 

postulações de seus formuladores originais. 

Tal supremacia transparece de maneira mais clara nos regimes parlamentaristas, em que 

as funções legislativas e de Governo acabam cominadas ao mesmo corpo de representantes, 

mas também se revela no modelo republicano presidencialista norte-americano, percebida, 

inclusive, por vezes, como problemática. No entanto, Ferreira Filho observa que a paralisia dos 

Parlamentos decorrente, em parte, de suas dificuldades em oferecer respostas ágeis às 

crescentes e mais complexas demandas das sociedades do século XX, acabou por produzir 

reformas institucionais em diversos países no sentido da distribuição de parte do poder de 

legislar ao ramo Executivo. De fato, para o autor, é fenômeno amplamente reconhecido a 

supremacia do executivo-governo nos estados contemporâneos (Ferreira Filho, 2002). 

De toda maneira, tanto nas configurações institucionais em que o Legislativo aparece 

com primazia na sua condição de órgão encarregado de expressar a vontade geral e a soberania 

popular em forma de lei, quanto naquelas em que essa tarefa está também cominada a outros 

Poderes, o processo de produção legislativa permanece como tema central e estruturante das 

modernas democracias, e o Parlamento como o lugar especial em que essa tarefa deve ser 

preponderantemente realizada. Conhecer as regras que regem os procedimentos decisórios do 

Legislativo e seus efeitos concretos nas suas decisões se revela importante mesmo para as 
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abordagens mais normativas, que pretendem prescrever os princípios garantidores da justiça e 

da democracia em busca de desenhos institucionais mais favoráveis a seus princípios e valores. 

Outro ponto importante nessa linha de análise, que decorre do postulado da supremacia 

da Constituição como o documento jurídico político definidor da estrutura do Estado, inclusive 

quanto ao modelo concreto adotado de repartição dos Poderes, seu exercício e controles 

recíprocos, diz respeito exatamente aos limites e controles da faculdade de produzir leis, já que 

essa atividade deve estar prevista, regulada e contida no texto constitucional como um dos 

fundamentos do Estado Democrático de Direito. 

Duas doutrinas, derivadas da separação de Poderes e da supremacia constitucional, de 

algum modo se contrapõem nesse terreno de investigação analítica quanto à natureza e 

finalidade das regras procedimentais legislativas e quanto ao seu controle jurisdicional. De uma 

parte, é tradicional no nosso ordenamento jurídico estatal e ainda prevalece na jurisprudência 

brasileira, embora haja sinal de mudança presente em alguns votos vencidos nos tribunais, a 

doutrina dos atos interna corporis, segundo a qual as regras internas das Casas legislativas não 

são passíveis de controle externo, exceto aquelas que reproduzem normas constitucionais. 

Assim, sua interpretação, aplicação e mesmo violação não seriam assuntos de interesse jurídico. 

Essas normas não teriam caráter cogente, constituindo-se em simples indicações sugestivas de 

conduta sob a tutela exclusiva dos órgãos parlamentares. 

De outra parte, cresce entre os juristas pátrios e mesmo em decisões judiciais a 

influência da doutrina do devido processo legislativo, segundo a qual mesmo as regras 

procedimentais não previstas constitucionalmente devem ter caráter cogente, pois, sendo 

necessárias à aplicação da Constituição, têm a natureza de normas interpostas, dotadas de 

parametricidade e sujeitas a controle jurisdicional, e integrarem, de modo geral, o ordenamento 

jurídico estatal. Essa doutrina busca alguns de seus fundamentos nas teorias jurídicas e políticas 

sobre democracia representativa e deliberativa. Os regimentos internos das Casas legislativas 

são considerados, sob essa perspectiva, como verdadeiros códigos de processo parlamentar com 

regras a serem aplicadas segundo os princípios gerais do processo jurídico, de forma técnica e 

imparcial, com vistas à garantia do sistema democrático, fundado em representação e 

deliberação. 

Nesse contexto, juristas brasileiros de nova geração, como Leonardo Barbosa e Marcelo 

Cattoni, buscam um diálogo com a teoria democrática discursiva para afirmar a necessidade da 

observância de normas parlamentares procedimentais que garantam a transparência dos 

processos decisórios, a participação por meio do debate em arena pública, o fluxo de informação 
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entre os agentes, a estabilidade das regras, a livre expressão individual por palavra e voto e a 

prevalência da decisão da maioria (Barbosa, 2010; Cattoni, 2006). 

Esse enquadramento das normas procedimentais do processo legislativo nas teorias da 

Constituição e da Democracia é o tema de discussão no Capítulo 1 deste trabalho, na busca do 

estabelecimento de pontes de diálogo, discussão e reflexão entre a Ciência do Direito e a 

Ciência Política em relação à compreensão da atividade legislativa do Estado, em especial 

aquela transcorrida no ambiente próprio do Parlamento e referente ao seu processo decisório de 

elaboração das leis.  

No âmbito da Ciência Política, os estudos sobre Parlamento no Brasil, nas últimas 

décadas, revigorados com a redemocratização do país e o novo desenho institucional estatuído 

pela Constituição de 1988, têm utilizado, preponderantemente, o instrumental teórico e 

metodológico do Novo Institucionalismo para descrever e analisar o comportamento e as 

decisões parlamentares. A partir dos postulados da revolução behaviorista nas Ciências Sociais 

e da Escolha Racional, essa abordagem tem como foco o legislador individual, visto como um 

agente racional e maximizador de suas preferências, inserido num contexto organizacional em 

que as decisões devem ser colegiadas e deliberadas por regra de maioria. Nesse ambiente, 

surgem os dilemas de ação coletiva que, no caso das escolhas políticas, tendem a produzir ciclos 

contínuos de instabilidades e incertezas, de acordo com os modelos teóricos construídos nessas 

bases (Arrow, 1963; Guy Peters, 1999). Para explicar a relativa estabilidade observada, todavia, 

empiricamente, nas decisões legislativas, são introduzidas na análise as instituições, 

consideradas como conjuntos de regras, formais ou não, capazes de induzir equilíbrio e 

estabilidade às decisões coletivas por meio de constrangimentos e benefícios que influenciam 

o comportamento e as escolhas de indivíduos racionais e maximizadores, contendo o 

personalismo exacerbado e promovendo a cooperação. 

No caso das Assembleias legislativas, o Novo Institucionalismo produziu três principais 

teorias explicativas dos conteúdos e efeitos das instituições que organizam e regem o seu 

funcionamento: a distributivista, a partidária e a informacional. A primeira parte do fundamento 

do legislador como um ator estratégico que age individualmente em busca de seus objetivos, 

notadamente sua reeleição. A segunda leva em conta que essa ação estratégica é coordenada 

por partidos políticos, cujas lideranças atuam para resolver os impasses da ação coletiva. 

Finalmente, a informacional, também com foco nos atores individuais, destaca a importância 

da qualidade e do nível de informação para que agentes detentores de poder de decisão atuem 

coletivamente diminuindo as incertezas das deliberações. 
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A teoria distributivista espera encontrar nos Parlamentos regras que favoreçam o 

paroquialismo e a ação individual dos legisladores e decisões tenham como efeito favorecer os 

objetivos estratégicos dos indivíduos, afastando-se, assim, da posição do legislador pivotal do 

Plenário do Parlamento. A teoria partidária, por sua vez, postula que as decisões das 

assembleias são efeitos de regras que fortalecem a ação dos partidos e coalizões que 

representam os interesses dos grupos que compõem a maioria, aproximando-se seus produtos 

finais das preferências do decisor pivotal do partido ou coalizão majoritária. Finalmente, a 

teoria informacional destaca que, em última instância, as deliberações são tomadas pela maioria 

do Parlamento, por voto individual. Nesse cenário em que a informação se torna relevante, uma 

vez que tenderá a prevalecer o ponto de vista do legislador mediano da Casa (Limongi, 1994). 

É certo que essas teorias não são necessariamente excludentes quando se busca 

compreender a organização e o funcionamento de um determinado corpo legislativo, sendo 

possível a identificação de elementos de cada uma delas coexistindo num determinado arranjo 

institucional. Assim, as explicações e previsões sobre as decisões legislativas e sobre o 

comportamento dos legisladores demandarão a compreensão das regras específicas que 

organizam um determinado parlamento e de seus efeitos em diferentes cenários. 

De fato, os estudos políticos sobre organização, funcionamento e comportamento 

parlamentar no Brasil têm ensejado debates entre as três principais correntes 

neoinstitucionalistas. Algumas análises apontam para elementos distributivistas na forma como 

o legislativo brasileiro se organiza e decide. Barry Ames, por exemplo, vê o sistema eleitoral 

proporcional de lista aberta e o tipo de conexão eleitoral dele resultante como um entrave à 

democracia brasileira por induzir um comportamento eminentemente individualista dos 

legisladores na Câmara dos Deputados. Isso estaria evidenciado no uso de instrumentos como 

as emendas ao Orçamento (Ames 2001). Na mesma linha, Pereira e Muller também identificam 

características distributivistas no funcionamento das coalizões de Governo no Brasil (Pereira e 

Muller, 2004). De outro lado, Argelina Figueiredo e Fernando Limongi (1999 e 2002) 

apresentam argumentos, baseados em estudos sobre a fidelidade das bancadas partidárias nas 

votações nominais na Câmara dos Deputados, no sentido de que a forma de organização do 

Parlamento brasileiro reforça a capacidade de coordenação dos partidos políticos, mitigando o 

individualismo dos legisladores e reforçando as coalizões de Governo. Fabiano Santos também 

leva em conta o papel dos partidos políticos no presidencialismo de coalizão brasileiro em 

estudo que compara dados anteriores e posteriores à Constituição de 1988 (Santos, 2001). A 

perspectiva informacional, por sua vez, tem sido sugerida em alguns trabalhos, em especial de 
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Fabiano Santos e Acir Almeida, que buscam desenvolver e aplicar ao Parlamento brasileiro 

uma teoria informacional do presidencialismo de coalizão (Santos e Almeida, 2011). 

A discussão sobre a teoria institucionalista, seus fundamentos, metodologia e modelos, 

e de suas três principais abordagens aplicadas ao estudo dos Parlamentos está detalhada no 

Capítulo 2 desta tese. 

Com enquadramento teórico no Novo Institucionalismo, o objetivo central desde 

trabalho é identificar e descrever as principais regras procedimentais do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, vigente desde 1989, relativas à formação das leis, especificamente 

referentes ao controle da agenda de deliberações do Plenário da Casa, ao controle do conteúdo 

da legislação e ao controle dos Deputados nas votações,  com a finalidade de identificar e 

analisar seus efeitos no comportamento e escolhas dos legisladores e nas decisões da Câmara 

dos Deputados.  

Secundariamente, busca-se também um diálogo com as abordagens jurídica e 

democrática do processo legislativo, na expectativa de contribuir com elementos empíricos e 

teóricos para discussão sobre o papel do Parlamento e de sua produção legislativa no Estado 

Democrático de Direito preconizado pelo sistema constitucional vigente. 

O problema de pesquisa proposto pode, então, ser expresso na seguinte pergunta: as 

regras procedimentais do Regimento Interno da Câmara dos Deputados têm efeitos sobre as 

decisões da Casa quanto à definição da sua agenda, quanto aos temas e conteúdos das 

alternativas de políticas colocadas em debate no seu processo de deliberação e quanto ao 

comportamento dos legisladores nas votações? Caso positivo, que efeitos são esses, como são 

produzidos, em que direção eles apontam em termos de distribuição interna de poder e de 

elaboração legislativa democrática e que agentes tomadores de decisão são capazes de se 

beneficiar deles? 

O que se observa, preliminarmente, é que os procedimentos de deliberação da Câmara 

dos Deputados são pouco claros para os próprios parlamentares e para a sociedade. Um número 

significativo de mecanismos intrincados como emendas, destaques, pareceres, substitutivos, 

inversões de pauta, questões de ordem, voto simbólico, entre outros, tornam hermético o 

processo de tomada de decisão, comprometendo, aparentemente, seu caráter democrático. 

Acreditamos que elucidar os meandros do processo decisório do Legislativo reunindo 

dados de forma sistemática e analisando-os à luz das teorias sobre Parlamento, Direito e 

Democracia poderá contribuir não apenas para o debate acadêmico sobre o tema, que se 

ressente, no caso do Brasil, de estudos específicos sobre regras procedimentais legislativas 

apoiados em pesquisa empírica, mas também para colocar à disposição da sociedade 
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informações úteis para o acompanhamento dos trabalhos do Congresso Nacional, para a 

prestação de contas do mandato popular e para participação coletiva e individual qualificada no 

debate sobre os temas que se configurarão em leis e políticas públicas concretizadoras de 

direitos pessoais e coletivos. 

Nessa perspectiva teórica e de interesse social, este trabalho buscará descrever e analisar 

as regras regimentais procedimentais vigentes na Câmara dos Deputados, quanto a seu 

conteúdo, evolução histórica, interpretação, aplicação e interface com outras instituições do 

Poder Legislativo, a fim de identificar seus efeitos nas decisões da Casa, a direção desses 

efeitos, os mecanismos pelos quais eles operam e os agentes que os controlam. 

Assim, a pesquisa realizada identifica e descreve identificar e descrever essas regras e 

seus efeitos dentro de um enquadramento teórico neoinstitucionalista, verifica sua permanência 

ao longo do tempo, em diferentes coalizões legislativas e configurações partidárias, suas 

alterações, formais ou não, o sentido dessas modificações, a maneira como as essas normas são 

interpretadas e aplicadas, seu uso estratégico pelos agentes tomadores de decisão, a distribuição 

interna de poderes e benefícios que promovem e as consequências disso nas deliberações da 

Câmara dos Deputados.  

Uma atenção especial é dada às alterações de regras e de procedimentos passíveis de 

serem caracterizadas como mudanças institucionais. Com efeito, reformas constitucionais, 

decisões do Poder Judiciário e sucessivas conjunturas sociais, políticas e econômicas em céleres 

processos de transformação da sociedade, alguns configurados como crises profundas na 

economia, na política e nas condições de vida da população, foram fatores exógenos a colocar 

sob pressão o Congresso Nacional brasileiro e sua capacidade de responder com decisões 

políticas e provimentos legislativos oportunos e capazes de promover os interesses dos cidadãos 

representados. Além das reformas econômicas e sociais realizadas, ou tentadas, para dar conta 

de contextos de recessão e de aprofundamento das carências sociais, nada menos do que dois 

processos de impedimento de Presidentes da República foram levados a termo nesse período, o 

que, por si só, leva ao limite as tensões e os conflitos nas decisões parlamentares, colocando em 

questão a consistência de seus procedimentos internos de decisão e a distribuição de poderes 

por eles feita. A esses fatores, acrescentaram-se outros relativos a desequilíbrios endógenos 

produzidos por regras do processo decisório da Casa que só se manifestaram com esses efeitos 

ao longo do tempo, à medida que esses cenários de conflito de interesses políticos se tornaram 

mais intensos e frequentes. A natureza e o sentido dessas mudanças são objetos de análise nesse 

tópico, dentro dos limites do presente trabalho. 
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O trabalho está estruturado da seguinte forma. No Capítulo 1 se discute a relação entre 

Constituição, democracia e processo legislativo a fim se construir uma ponte entre a teoria 

jurídica e política na análise do problema proposto. 

O Capítulo 2 aprofunda a análise neoinstitucionalista sobre a organização parlamentar, 

comportamento dos legisladores e suas decisões coletivas, buscando aplicar os elementos 

teóricos e comparativos coligidos ao Parlamento brasileiro, com especial enfoque no papel e 

efeitos das normas procedimentais que regem o processo decisório das casas legislativas. 

No Capítulo 3 cuida-se da descrição das principais regras procedimentais do processo 

decisório da Câmara dos Deputados e de seus efeitos, que são analisados a partir do seu 

enquadramento teórico e de dados empíricos. Em linhas gerais, do ponto de vista 

neoinstitucionalista, essas normas e instituições conferem significativos poderes de controle de 

agenda, de controle de alteração das proposições e de controle das votações em Plenário ao 

Líderes partidários e ao Presidente da Casa, que nem sempre atua alinhado partidariamente. Em 

cenários de fragmentação partidária crescem os poderes obstrucionistas dos Líderes e crescem 

em proporção significativamente maior os poderes de condução e decisão do Presidente da 

Câmara dos Deputados. De outra parte, percebe-se uma nítida carência de efeitos no sentido do 

fortalecimento do princípio democrático deliberativo, com deficiências no nível e no fluxo de 

informações, na participação dos membros da Casa e da sociedade, na clareza das regras e na 

transparência dos procedimentos. 

As mudanças institucionais verificadas no funcionamento da Câmara dos Deputados e 

em especial no seu processo decisório desde a edição da Constituição Federal de 1988 e do 

Regimento Interno de 1989 e seus efeitos são analisados no Capítulo 4, em que se busca dar 

conta dos impactos significativos que alterações no ambiente institucional nacional e na 

sociedade tiveram no Parlamento ao longo das últimas três décadas e em especial sobre o seu 

processo decisório. 

Finalmente, a Conclusão sumariza os dados coligidos e as análises realizadas, bem como 

aponta para necessários aprofundamentos e desdobramentos do tema em estudo a serem 

alcançados pela agenda de pesquisas sobre o Congresso Nacional brasileiro. Propõe também, 

com base nos dados e análises apresentados, algumas diretrizes e sugestões para uma reforma 

política interna da Câmara dos Deputados, especialmente no que diz respeito ao seu processo 

decisório na elaboração das leis, levando-se em conta a necessidade de buscar equilíbrio 

institucional na distribuição de poderes de decisão e atendendo-se aos postulados normativos 

da teoria democrática constitucional. 
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1 CONSTITUCIONALISMO, DEMOCRACIA E PROCESSO LEGISLATIVO 

 

 

A consagração do Estado Democrático de Direito como fundamento constitutivo das 

sociedades modernas, tal como consagrado na Constituição brasileira de 1988, em seu artigo 

1º, coloca em evidência o princípio do primado da lei como fonte reguladora do exercício 

legítimo do poder e das próprias relações sociais. A inspiração Iluminista desse postulado tinha 

como pano de fundo histórico o abandono do modelo de Estado absolutista que predominava 

na Europa ao fim da Idade Média, no qual se destacava a figura do Rei como detentor de todos 

os poderes estatais, confundida a vontade geral com a vontade real, e a consequente busca de 

novos fundamentos de validade para a existência e coesão dos Estados nacionais que emergiam 

para um novo estágio da civilização ocidental.  

Nesse contexto, a partir das formulações contratualistas, como em Locke e Rousseau, a 

questão da origem das leis começa a ser levantada e discutida teórica e praticamente. Se ela não 

era mais tão somente a expressão da vontade do Monarca, nem mais se propugnava para ela 

uma fonte divina, onde encontrar seu fundamento de validade e legitimidade? 

Os Parlamentos, que surgem nesse contexto europeu, inicialmente, mais como órgãos 

de contenção dos poderes dos reis, vão se tornando, a partir das experiências inglesa e francesa, 

as instituições encarregadas da produção legislativa e os lugares em que a tal vontade geral 

deixa de ser um postulado de justificação racional a posteriori das leis para passar a expressar 

toda a complexidade de valores e interesses que as clivagens sociais vão traduzir nas mais 

diversas formas de representação parlamentar. Essa sistemática de ordenação do poder estatal 

tem sua tradução teórica na doutrina de separação de Poderes, de Montesquieu, e expressão 

prática nos países do Velho e do Novo Mundo, tornando-se a experiência dos Estados Unidos 

da América do Norte também paradigmática e inspiradora das novas democracias.  

Assim, os Parlamentos, detentores dos poderes de elaboração legislativa, ao tempo em 

que se afirmam, nos mais diversos arranjos estatais, como órgãos encarregados de expressar na 

lei a vontade geral, veem-se também como o lugar para onde são canalizadas as mais diversas 

perspectivas e visões do que se constituem os valores e arranjos institucionais indispensáveis 

ao funcionamento da sociedade, às garantias mínimas de direitos à vida, à igualdade e à 

liberdade a seus cidadãos e à criação de oportunidades para que todos possam conquistar e 

desfrutar seu ideal de boa vida. 

O princípio representativo, um dos primeiros elementos inseridos nessa construção dos 

Estados modernos claramente voltados à ideia de democracia e da vontade de povo como fonte 
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de legitimação do poder, decorrente das reivindicações de igualdade e liberdade que inspiraram 

os movimentos sociais que levaram à queda dos velhos regimes monárquicos europeus, com a 

ampliação dos sufrágios e a politização progressiva dos segmentos sociais na forma de partidos 

organizados para disputar o poder, vai dar uma feição bastante diferenciada e complexa à 

função legislativa dos Parlamentos e, em especial, à produção das leis. 

Como demonstra Manoel Gonçalves Ferreira Filho, trata-se não mais da ideia de uma 

vontade geral passível de ser apreendida racionalmente ou suposta a partir de uma cosmovisão 

fundada na divindade ou na natureza, mas da materialização de uma vontade que se expressa 

como vontade de uma maioria vencedora do certame eleitoral, que, pelo menos em tese, pode 

estar bastante distante da presumida vontade geral e até mesmo em contradição com os próprios 

objetivos do Governo e do Estado. Assim, os Estados modernos fundados no princípio 

democrático podem ter na própria expressão prática da democracia sua maior ameaça (Ferreira 

Filho, 2002). 

Nesse quadrante situa-se, como solução encontrada para dar estabilidade e estrutura ao 

arranjo social, o princípio da supremacia da Constituição, fruto dos movimentos 

constitucionalistas que postulavam a substituição da tradição ou do mito do contrato social por 

um documento formal, escrito, que estipulasse a forma de aquisição e exercício do poder estatal, 

as relações entre o Estado e o cidadão e entre os cidadãos.  

Paulo Branco observa que o valor normativo supremo da Constituição não surge de 

pronto, como uma verdade autoevidente, mas é resultado de reflexões propiciadas pelo 

desenvolvimento da História e pelo empenho em aperfeiçoar os meios de controle do poder, em 

prol do aprimoramento dos suportes da convivência social e política. Um momento decisivo 

nessa evolução, segundo ele, foi aquele em que se caracterizou a superação da supremacia do 

Parlamento nos regimes europeus, abandonando-se as formulações iluministas em torno da 

ideia de contrato social tácito ou consuetudinário em favor do reconhecimento da prevalência 

absoluta do texto constitucional sobre as leis produzidas e sobre os atos poder público em geral, 

inclusive os dos legisladores fundamento para a construção das doutrinas acerca da revisão 

judicial dos atos dos demais Poderes e do controle constitucional de toda atividade do Estado 

(Branco, 2011) 

No mesmo sentido, Gomes Canotilho aponta que “o estado de direito é um estado 

constitucional. Pressupõe a existência de uma constituição normativa estruturante de uma 

ordem jurídico-normativa fundamental vinculativa de todos os poderes públicos. A constituição 

confere à ordem estadual e aos actos dos poderes públicos medida e forma [...]. Trata-se de uma 

verdadeira ordenação normativa fundamental dotada de supremacia – supremacia da 
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constituição – e é nesta supremacia normativa da lei constitucional que o primado do direito 

do estado de direito encontra uma primeira e decisiva expressão. (Canotilho, 2003, p. 245-246). 

O Constitucionalismo, dessa forma, traz consigo uma nova série de questionamentos 

pertinentes à temática do exercício da função legislativa. Logo de início há que se investigar o 

posicionamento do Poder Legislativo em cada arranjo estatal específico dentro da matriz geral 

de separação de Poderes. Em seguida, considerar o tipo de representação adotado para o 

legislativo, levando em conta as características do sistema eleitoral e partidário, a natureza dos 

mandatos e as formas de seu controle pela sociedade. Mais profundamente, cabe inquirir qual 

o modelo ou paradigma de democracia que a Constituição em causa consagra, se ela aponta 

para uma formulação mais liberal, com contenções ao poder público diante da sociedade civil, 

ou para uma acepção mais republicana, com a primazia dos interesses coletivos, cada uma 

dessas opções admitindo uma diversidade de variações. 

Uma vez que em um Estado constitucional que se constitui formalmente, como é o caso 

do Brasil, em Estado Democrático de Direito, os próprios Poderes devem ser exercidos nos 

termos e limites da Constituição, temos que o Parlamento exerce, nesse caso, no que tange à 

produção de leis, uma atividade derivada, dependente e condicionada aos ditames a ele 

impostos pelo poder constituinte dito originário. Surgem, então, pelo menos duas linhas de 

questionamentos fundamentais: uma diz respeito ao controle das leis produzidas, uma vez que 

sua conformidade com a Constituição será elemento necessário para sua validade como norma 

jurídica legítima e a outra, que interessa mais de perto ao tema deste trabalho, diz respeito ao 

controle do próprio processo de produção das leis.  

Essa segunda questão, referente à elaboração das leis, pode, por sua vez, ser desdobrada 

em dois aspectos. O primeiro tem a ver com a observância das regras de produção de leis 

porventura contidas na Constituição, bem como dos princípios nela postulados acerca da 

atividade legislativa. O segundo aspecto se refere ao próprio modelo de democracia 

preconizado no texto constitucional em consideração e verificar se a produção das leis, as 

instituições parlamentares e em especial as regras procedimentais decisórias referentes à 

elaboração legislativa, em sua interpretação e aplicação concretas, materializam os princípios e 

elementos compatíveis com a forma democrática de tomada de decisões ínsita ao regime 

político adotado. 

Nos sistemas constitucionais organizados sob o princípio da separação de Poderes, de 

regra, o órgão encarregado do controle da atividade do Poder Legislativo em face da 

Constituição será a corte mais elevada do Poder Judiciário, tenha ela essa função como tarefa 

exclusiva ou não. Se em relação ao primeiro aspecto, o da conformação das regras 
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procedimentais e de sua aplicação ao texto constitucional, dificuldades já seriam em tese 

esperadas, em razão da dinâmica de interpretação que a aplicação da Constituição exige, quando 

se considera o segundo aspecto, o referente à observância do princípio democrático no processo 

de elaboração das leis, relevantes e complexos elementos podem ser trazidos à discussão como 

problemas teóricos e práticos. 

Além disso, a possibilidade de controle pelo Poder Judiciário da própria atividade de 

elaboração das leis, de se levar ao seu escrutínio os procedimentos internos do Legislativo, abre 

outra fronteira para a chamada judicialização da política, uma vez que a interferência na 

aplicação das regras procedimentais poderá ter feitos nos conteúdos das decisões adotadas, tema 

central deste trabalho. 

De todo modo, coloca-se em relevo a atividade de produção das leis como elemento 

central nos modernos regimes democráticos constitucionais. Lenio Streck e Cattoni de Oliveira 

chegam a afirmar que “O processo legislativo é o núcleo central do regime constitucional no 

Estado Democrático de Direito”. Segundo eles, nas sociedades modernas, caracterizadas por 

uma crescente diferenciação de seus vários susbsistemas e autonomização de suas antigas 

esferas normativas, tornando-as sociedades sem centro, nas quais há uma diversidade de visões 

de mundo vistas como igualmente razoáveis, o direito tem importante papel de integração para 

a constituição de uma democracia. No entanto, para cumprir essa função, o Direito precisa 

canalizar na sua expressão concreta em forma de lei toda essa diversidade e pluralidade de 

valores, e não se limitar à densificação de princípios universais de moralidade, de modo a 

garantir um nível significativo de reconhecimento social às normas emitidas. Para os autores, 

essa possibilidade precisa ser garantida pelo processo legislativo estruturado 

constitucionalmente (Cattoni de Oliveira e Streck, 2013, p. 1119). 

Para Jürgen Habermas, nas sociedades modernas, o Direito tem a tarefa preponderante 

de ser uma das suas formas principais de integração, assumindo algo do papel transcendente 

que a religião e as tradições desempenharam no passado. Para isso, no entanto, é necessário 

haver condições processuais adequadas que propiciem o fluxo de formas comunicativas 

democráticas por meio das quais os cidadãos, em condições de igualdade, possam participar da 

formação de uma decisão político-jurídica oponível a todos, da qual eles possam se reconhecer 

como coautores. Somente por meio desse processo discursivo e participativo de produção das 

leis é que se pode, para ele, garantir a legitimidade do Direito (Habermas, 1998). 

Nessa linha de abordagem, da chamada teoria discursiva do Direito, este é visto como 

um dos meios pelos quais se institucionalizam juridicamente as formas comunicativas de 

construção de opinião político-democráticas.  Isso porque o Direito oferece condições 
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procedimentais que tendem a garantir e justificar sua validade por meio de práticas deliberativas 

acessíveis aos cidadãos, os quais, exercendo sua autonomia pública, se tornam autores de seus 

próprios direitos e deveres. Nesse contexto, o processo legislativo tem um papel fundamental, 

não apenas como exercício de uma função estatal no ordenamento jurídico constitucional, mas 

como lugar privilegiado em que o fluxo comunicativo deve acontecer para a produção de 

decisões democráticas (Cattoni de Oliveira e Streck, 2013). 

Marcelo Cattoni, em outro trabalho, propõe, nessa chave analítica, a inclusão desses 

elementos no próprio conceito de processo legislativo, que seria, para ele,  

Uma sequência de diversos atos jurídicos que, formando uma cadeia procedimental, 

assumem seu modo específico de interconexão, estruturado, em última análise por 

normas jurídico-constitucionais e, realizados discursivamente ou ao menos em termos 

negocialmente equânimes ou em contraditório entre agentes legitimados no contexto 

de uma sociedade aberta aos intérpretes da Constituição, visam à formação e emissão 

de ato público-estatal do tipo pronúncia-declaração, nesse caso, de provimentos 

normativos legislativos que, sendo o ato final daquela cadeia procedimental, dá-lhe 

finalidade jurídica específica (Cattoni de Oliveira, 2006, p.141-142). 

 

Para o autor, essa é uma condição essencial para se reformular o entendimento sobre o 

exercício da soberania popular nas sociedades modernas, tendo no poder gerado 

comunicativamente a forma privilegiada de formação da vontade coletiva institucionalizada 

juridicamente. 

Importa muito, portanto, para a concepção de uma democracia deliberativa estruturada 

em bases comunicativas e discursivas, sob pena de ela vir a se perder numa perspectiva 

excessivamente normativa, saber se as regras procedimentais concretamente interpostas para 

regular essa ação discursiva coletiva dentro do Parlamento de fato produzem esse efeito, qual 

seja, o de propiciar as adequadas condições para que o debate possa instruir e dar substância a 

decisões políticas democráticas e legitimadas, ainda mais se considerarmos que essas regras 

regulam o processo deliberativo não apenas em sua abertura para a sociedade, mas 

principalmente dentro do próprio colegiado encarregado de tomar as decisões. Vários 

elementos do conceito de processo legislativo acima proposto apontam nessa direção: a ideia 

de cadeia procedimental estruturada, normas que permitam o fluxo discursivo, a negociação e 

o contraditório entre os legisladores, abertura para a sociedade e tomada de decisão na forma 

do oferecimento de provimentos normativos, isto é, de leis. 

Para esses autores, deve-se entender a tarefa da jurisdição constitucional “no exercício 

do controle de constitucionalidade como primordialmente referida ao exame e à garantia de 

realização das condições normativas da gênese democrática do Direito”. Nesse sentido, 

concluem que “no processo constitucional não se trata de justificar a validade das normas 
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jurídicas legislativas, mas, sim, de verificar a constitucionalidade e a regularidade do processo 

legislativo aplicando a Constituição” (Cattoni de Oliveira e Streck, 2013, p. 1121). 

Como destaca com propriedade Leonardo Barbosa, essa abordagem conceitual busca 

superar o Positivismo jurídico em sua pretensão de neutralidade institucional e de se apresentar 

como uma teoria do conhecimento do Direito que desconsidera, de princípio e 

metodologicamente, sua fonte. Assim, para ele, torna-se necessário  

Esclarecer que dificuldades o positivismo jurídico cria para a compreensão das 

legislaturas enquanto contexto institucional do processo legislativo [...]. Sua 

incapacidade congênita de problematizar as fontes do direito torna o positivismo 

pouco útil para uma investigação sobre as legislaturas [...] o interesse deste tipo de 

teoria é a precisa identificação dos elementos pertencentes ao sistema jurídico, isto é, 

as condições que devem ser satisfeitas para que uma norma seja considerada válida. 

Como uma norma se torna parte integrante deste sistema, entretanto, só ganha relevo 

na medida em que envolve a violação de outra norma, superior a ela [...]. Esta nota 

teórica do positivismo é muito presente em nossa cultura jurídica. Acreditamos que 

ela pode ser percebida, por exemplo, na doutrina dos atos interna corporis, adota pelo 

Supremo Tribunal Federal, quando se recusa a decidir acerca da regularidade de atos 

praticados no âmbito das Casas Legislativas com fundamento exclusivamente em 

norma regimental (Barbosa, 2010, p. 88-89). 

 

Para Barbosa, “esta ‘ponta solta’ da teoria positivista oferece um bom contraponto para 

a teoria discursiva do direito e da democracia como uma alternativa que pretende localizar a 

validade (e adequabilidade) precisamente nos procedimentos de elaboração e aplicação das 

normas de ação”. Para tanto, há que se levar em conta fatores como tamanho, diversidade e 

divergências nas legislaturas e a possibilidade de esses elementos contribuírem para a existência 

de procedimentos discursivos que possam conferir validade às normas produzidas (Barbosa, 

2010, p. 90).  

Vale dizer, importa saber como funcionam as instituições internas do Parlamento, que 

regras procedimentais intermediam a produção legislativa e quais os sentidos dos efeitos dessas 

regras a fim de se reconhecer, do ponto de vista dessa teoria do Direito e Democracia, se as leis 

promulgadas podem ter validade e legitimidade, se podem elas ser reconhecidas pelos cidadãos 

como de sua própria autoria. 

Nesse passo, a discussão aqui colocada remete aos aspectos mais centrais do problema 

de pesquisa enfrentado nesta tese, qual seja, identificar, descrever e analisar os efeitos das regras 

legislativas procedimentais no comportamento dos legisladores e em suas decisões coletivas, 

na linha do postulado mais fundamental da abordagem institucionalista: instituições importam, 

elas produzem incentivos e constrangimentos e podem explicar os resultados da agregação de 

preferências individuais, em especial em ambientes em que deve prevalecer o princípio da 

decisão por maioria, como é o caso dos Parlamentos democráticos. 
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Essa perspectiva teórica lança também novas luzes ao debate tradicional que envolve a 

questão do controle jurisdicional da atividade legislativa, qual seja, a que se refere aos limites 

a serem interpostos a esse controle a fim de que não se descaracterize a autonomia do Poder 

Legislativo e a própria separação de Poderes como fundamento constitutivo do Estado. Desde 

suas primeiras formulações, a doutrina da supremacia constitucional, construída em desenhos 

institucionais estatais que adotam a separação de Poderes, se deparou com a noção de que os 

atos de natureza política decorrentes do exercício discricionário dos Poderes do Estado 

cominados a seus agentes legitimados não poderiam ser objeto de reexame pelo Poder 

Judiciário quanto ao seu mérito, mas tão somente nos estritos termos da aferição de sua 

adequação formal à Constituição.  

Passando ao largo da controvérsia antiga sobre a conceituação de “ato político”, o fato 

é que, como aponta Gilvan Queiroz, diferentes ordenamentos jurídicos estatais modernos 

acolhem a ideia de que limites precisam ser interpostos ao exercício da jurisdição 

constitucional, reconhecendo a existência de um núcleo de discricionariedade próprio da 

atividade de cada Poder que deve ficar imune à interferência dos demais, sob pena de se 

distorcer o próprio ordenado constitucional (Queiroz Filho, 2001). 

Hely Lopes Meirelles consagrou pioneiramente na doutrina jurídica brasileira o conceito 

de que entre esses atos de natureza política incluem-se os interna corporis, referentes à 

competência privativa de regulamentação interna dos órgãos dotados de autonomia 

constitucional, uma vez que os atos praticados com nesse âmbito têm fundamentação política e 

devem estar, portanto, isentos de controle jurisdicional, exceto quanto a sua motivação. Entre 

esses atos estariam os referentes ao ordenamento interno das Casas legislativas, seus regimentos 

e provimentos normativos domésticos (Meirelles, 1992). 

Cristiano Carvalho observa, a esse respeito, que “todo ato legislativo é discricionário, 

vale dizer, comporta uma [...] escolha com base em valores, a opção por uma dentre diferentes 

alternativas juridicamente válidas, legítimas e aceitáveis”. Para ele, no entanto, “Isso não 

significa que tais escolhas estejam livres de questionamentos, mas apenas que, em certos casos, 

não convém atribuir tais questionamentos ao órgão jurisdicional, mas a algum outro, como se 

poderia designar, por exemplo, o eleitorado”. Mais ainda, em sua análise focada no tema 

específico do controle judicial do processo legislativo, ele entende que  

A própria configuração institucional coloca certos valores fora do alcance dessa 

discricionariedade política [...] resguardando-os sob o manto protetor da jurisdição 

constitucional. É o caso, para tomar um exemplo intimamente ligado com o tema ora 

em estudo, dos valores democráticos relativos à representação, ou à garantia de 

universalidade de participação (Carvalho, 2002, p. 104). 
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Em sua conclusão, Carvalho reconhece a dificuldade de equilibrar duas posturas: de um 

lado a do respeito à matéria interna corporis, que impõe uma contenção prudente do Judiciário 

quanto às questões políticas, e, de outro, a de que isso não deve ser aceito acriticamente, 

devendo-se verificar se os atos eventualmente contestados “não estão impedindo de maneira 

injusta o perfeito funcionamento do modelo teórico-constitucional de nossa democracia”. Ao 

tempo em que reconhece a impossibilidade de uma abordagem dogmática do problema, com a 

tentativa de, por exemplo, estabelecer um rol de princípios e regras capazes de assegurar a 

legitimidade democrática das deliberações legislativas, entende o autor serem válidos os 

esforços no sentido de “relacionar algumas regras do discurso jurídico racional geral com os 

princípios que sublinham o conceito de Estado democrático de direito e as normas que regulam 

o processo legislativo, de maneira ao menos a indicar padrões e insinuar princípios úteis para 

orientar o procedimento e o controle de sua legitimidade.”. Para ele, alguns desses princípios, 

emprestados da teoria geral do processo e da teoria democrática, poderiam ser o do 

contraditório, o da razoabilidade e o da participação (Carvalho, 2002, p. 168).  

A ideia de que as regras procedimentais legislativas devam atender aos princípios 

democráticos derivados da Constituição e de que devam ou possam estar, assim, sujeitas ao 

controle jurisdicional é coerente com a existência de um Estado Democrático de Direito e com 

o regime de separação de Poderes. No entanto, para que tal concepção possa ganhar substância 

suficiente para ter aplicação concreta, é necessário que se tenha uma compreensão objetiva dos 

efeitos das instituições que intermedeiam o processo decisório no Parlamento, tanto de suas 

normas formais quanto de suas práticas costumeiras, sob pena de uma aproximação 

excessivamente normativa, apoiada apenas na visão de democracia e nos valores pessoais dos 

que postulam a intervenção do Judiciário e dos juízes eventualmente incumbidos de seu 

julgamento.  

Neste trabalho, dados relativos aos efeitos das normas procedimentais legislativas da 

Constituição de 1988 e do Regimento Interno da Câmara dos Deputados de 1989 são coligidos 

e analisados à luz das teorias Democrática e Institucionalista, com o intuito de colaborar para 

essa discussão a partir do oferecimento de elementos fáticos e teóricos organizados 

metodicamente, capazes de revelar o sentido concreto dos efeitos das instituições legislativas 

no comportamento e nas escolhas dos legisladores.  

Em relação à questão da caracterização do âmbito próprio das matérias interna corporis 

do Poder Legislativo, que estariam, em princípio, excluídas da possibilidade de controle 

jurisdicional e, assim, imunes à aferição de seu caráter democrático, ainda permanece como 

referencial o entendimento de Hely Lopes Meirelles: 
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Interna corporis são só aquelas questões ou assuntos que entendem direta e 

indiretamente com a economia interna da corporação legislativa, com seus privilégios 

e com a formação ideológica da lei, que, por sua própria natureza, são reservadas à 

exclusiva apreciação e deliberação do Plenário da Câmara. Tais são os atos de escolha 

da Mesa (eleições internas), os de verificação de poderes e incompatibilidades de seus 

membros (cassação de mandatos, concessão de licenças, etc.) e os de utilização de 

suas prerrogativas institucionais (modo de funcionamento da Câmara, elaboração de 

regimento, constituição de comissões, organização de serviços auxiliares, etc.) e a 

valoração das votações. 

Daí não se conclua que tais assuntos afastam, por si só, a revisão judicial. Não é assim. 

O que a Justiça não pode é substituir a deliberação da Câmara por um pronunciamento 

judicial sobre o que é da exclusiva competência discricionária do Plenário, da Mesa 

ou da Presidência. Mas pode confrontar sempre o ato praticado com as prescrições 

constitucionais, legais ou regimentais que estabeleçam condições, forma ou rito para 

seu cometimento. 

Nesta ordem de ideias, conclui-se que é lícito ao Judiciário perquirir da competência 

das câmaras e verificar se há inconstitucionalidades, ilegalidades ou infringências 

regimentais nos seus alegados interna corporis, detendo-se, entretanto, no vestíbulo 

das formalidades, sem adentrar o conteúdo de tais atos, em relação aos quais a 

corporação legislativa é, ao mesmo tempo, destinatária e juiz supremo de sua prática 

(Meirelles, 1992, p. 610). 

 

Queiroz Filho, por sua vez, já destaca a crescente tendência entre doutrinadores 

brasileiros no sentido de ampliar o espectro do controle jurisdicional sobre os atos do Poder 

Legislativo, em especial aqueles pertinentes aos procedimentos de elaboração das leis, para 

admitir que praticamente qualquer decisão das Casas do parlamento possa ser questionada 

perante a Justiça quando à sua adequação aos princípios da democracia representativa. Tal 

postura busca fundamento na ideia de que qualquer lesão a direito pode ser postulada perante o 

juízo e de que a violação de qualquer norma, ainda que regimental, gera essa possibilidade de 

revisão (Queiroz Filho, 2001). 

No entanto, para Cristiano Carvalho, o Supremo Tribunal Federal ainda segue, em sua 

jurisprudência quanto aos atos interna corporis, uma orientação predominantemente de 

autolimitação, embora se possa reconhecer uma graduação nos julgados paradigmáticos dos 

Mandados de Segurança n. 20.471, 20.247 e 22.503. No primeiro, em que se requeria que o 

Presidente da Câmara fosse compelido a colocar uma matéria em votação, o Supremo adotou o 

voto do relator, Ministro Francisco Resek, no sentido do não conhecimento do recurso sob o 

argumento de se tratar de matéria interna corporis, perfilando-se com a doutrina mais 

tradicional. 

O segundo, o Mandado de Segurança n. 20.247/DF, proposto contra ato do Presidente 

do Senado que indeferira requerimento relativo à tramitação de uma proposição, também foi 

negado pela Corte, que seguiu o voto do relator, Ministro Moreira Alves, para quem não caberia 

revisão de decisão tomada fundamentadamente em matéria de sede regimental, pois estaria ela 

inserida nos limites da competência interna corporis da autoridade legislativa. Para Carvalho, 
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estaria na implícita exigência de fundamentação para a edição do ato do Poder Legislativo 

expressa nessa manifestação judicial aberta a possibilidade de, em tese, serem revistos os 

provimentos legislativos carentes de adequada justificação, uma vez que esta é em geral 

requerida mesmo para os atos discricionários do poder público, incluídos os do Poder 

Judiciário. 

Finalmente, ao apreciar o Mandato de Segurança n. 22.503, interposto contra várias 

alegadas infrações regimentais na tramitação da Proposta de Emenda à Constituição n. 33, de 

1995, que tratava de reforma da previdência, o Supremo novamente enfrentou a questão relativa 

à definição dos limites da jurisdição constitucional em face das matérias tidas como interna 

corporis. Embora a medida cautelar tenha sido, finalmente, indeferida pelo Pleno, os votos 

divergentes dos Ministros Marco Aurélio, Relator, e Celso de Mello demonstraram que a 

questão ainda não estava complemente sedimentada para o Tribunal. Ao conceder de início uma 

medida liminar, o Relator acatou a tese do direito do parlamentar à observância do devido 

processo legislativo, com fundamento no próprio conceito de Estado Democrático de Direito. 

Ou seja, o direito pessoal subjetivo do congressista a que as regras do processo legislativo sejam 

observadas, mesmo aquelas de previsão exclusivamente regimental, uma vez que estas também 

integram o ordenamento jurídico estatal. O destaque é que pela primeira vez essa construção 

doutrinária, a do conceito de devido processo legislativo, foi expressamente invocada na nossa 

suprema corte (Carvalho, 2002). 

O conceito de devido processo legislativo é importante para a discussão 

neoinstitucionalista sobre os efeitos das regras procedimentais legislativas uma vez que, por 

esse princípio, as normas das assembleias parlamentares estariam mais imunes a alterações ad 

hoc e às mudanças promovidas por maiorias de momento, dotadas que seriam de maior 

coercibilidade e permanência, características gerais das normas jurídicas. Nesse caso, sendo 

mais rígidas, seria de se esperar que produzissem efeitos mais significativos no comportamento 

dos legisladores e em suas escolhas, ficando as mudanças institucionais dependentes de 

alterações formais dos documentos legais pertinentes. 

Leonardo Barbosa discute a tensão entre a doutrina do devido processo legislativo e o 

postulado mais tradicional da imunidade das chamadas matérias interna corporis ao controle 

jurisdicional. Para ele, o princípio da separação dos Poderes e a consagração da tese da 

supremacia constitucional implicam enfrentar a questão crucial para o equilíbrio do arranjo 

institucional do Estado consistente em saber em que medida o Poder Judiciário pode ou até 

mesmo deve fiscalizar atos do Poder Legislativo no exercício de sua atividade peculiar de 

elaboração das leis.  
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Barbosa argumenta que o Supremo Tribunal Federal, a despeito de uma progressiva 

postura de concentração do controle de constitucionalidade para as matérias jurídicas em geral, 

mantém, em relação aos atos do Poder Legislativo, uma atitude de autocontenção ao examinar 

questões políticas, entre as quais incluídas as referentes às matérias interna corporis. Segundo 

o autor, entre as matérias relativas ao processo legislativo, o Tribunal tem excluído algumas do 

rol das matérias imunes ao seu controle jurisdicional: 

a) o processo constitucional, ou seja, o conjunto de normas constitucionais que 

regulam a produção das leis em sentido material, não é questão interna das Casas 

Legislativas. Uma norma produzida sem observância das regras constitucionais de 

processo legislativo, após promulgada, pode ser declarada inconstitucional sob o 

ponto de vista formal; 

b) excepcionalmente, o controle judicial pode incidir sobre o próprio processo de 

feitura da norma, como nos casos de tramitação de proposta de emenda constitucional 

tendente a abolir cláusulas pétreas, quando a Constituição proíbe a deliberação sobre 

a matéria; 

c) a violação de normas dos regimentos internos das Casas Legislativas que 

reproduzam ou possam ser diretamente reconduzidas à Constituição, equivale à 

violação da própria Constituição; 

d) procedimentos legislativos que se mostrem atentatórios a direitos individuais, como 

frequentemente ocorre no âmbito das Comissões Parlamentares de Inquérito, também 

podem ser submetidos ao controle judicial; e, por fim, 

e) os próprios regimentos das Casas Legislativas são dotados de estrutura normativa 

e devem guardar compatibilidade com a Constituição. São, eles próprios, sujeitos ao 

controle de constitucionalidade (Barbosa, 2010, p. 159-160). 

 

Para Leonardo Barbosa, embora essa relação pareça ampla, ela indica a impossibilidade 

de buscar o controle jurisdicional de constitucionalidade quando se trate da violação de normas 

regimentais autônomas, que não possam ser referenciadas à Constituição. Esse entendimento 

está fixado pelo Supremo Tribunal Federal em diversos julgados. Ele argumenta que tal 

jurisprudência é incompatível com a afirmação de um Estado Democrático de Direito em que 

“a cidadania ativa funciona como pressuposto de legitimação das normas jurídicas”, e, assim, 

A produção do direito não pode ser encarada como mero processo institucional 

(estatal), restrito a órgãos de cúpula da República. Hoje, o processo legislativo só faz 

sentido se é capaz de amplificar problemas e debates construídos no seio da esfera 

pública, traduzindo em normas jurídicas compromissos formados por meio da 

conjugação deliberativa de argumentos morais, pragmáticos e axiológicos (Barbosa, 

2010, p. 165). 

 

Para o autor, em conclusão, o controle judicial do processo legislativo deve ser exercido 

no sentido de garantir a produção democrática da lei, o que não pode ser garantido com a 

exclusão desse controle das normas regimentais que não tenham status constitucional. Seria, 

portanto, tarefa da jurisdição constitucional, em sentido amplo, “garantir o processo 

comunicativo por meio do qual se forma a opinião pública, isto é, assegurar a observância dos 

direitos fundamentais sem os quais não é possível qualquer democracia”. E, em sentido mais 



36 

 

 

estrito, “impor à atividade institucional do poder legislativo as regras que ele mesmo consagrou 

para o seu funcionamento” (Barbosa, 2010, p. 170). 

Assim, do ponto de vista da teoria discursiva da Democracia e do Direito, a observância 

das regras regimentais das Casas legislativas, inclusive daquelas adotadas por elas próprias, no 

âmbito do exercício de suas prerrogativas privativas de organização interna, mesmo que não 

referenciadas diretamente a dispositivo constitucional, é aspecto fundamental para a produção 

democrática e legítima do direito. Mais ainda, o controle jurisdicional dessas regras deveria 

abranger sua interpretação e aplicação no sentido de garantir o fluir da ação comunicativa entre 

os legisladores e destes com a sociedade. 

A par do aspecto referente à possiblidade de intervenção do Poder Judiciário nos atos 

procedimentais do Parlamento, interessa considerar os efeitos concretos das regras 

procedimentais legislativas diante da exigência da observância da regra de decisão por maioria 

que é inerente à democracia representativa. Se as normas e práticas que regem a produção das 

leis não possibilitam que os legisladores sejam suficientemente informados sobre os conteúdos 

das proposições e de suas alterações, sobre as alternativas de políticas em debate e sobre os 

mecanismos de votação e de agregação dos votos, de modo a tornar difícil, onerosa ou mesmo 

impossível a prevalência da vontade da maioria, é de se esperar que essas instituições produzam 

desequilíbrios significativos no processo decisório, podendo levar, eventualmente, à paralisia 

do próprio Legislativo. Esse ponto de discussão está enfrentado nos Capítulos 4 e 5 desta tese, 

em que se analisam as mudanças institucionais observadas nas últimas 3 décadas e se propõem 

alterações regimentais em direção à obtenção de novos equilíbrios no processo decisório da 

Câmara dos Deputados. 

Outra discussão jurídica que interessa ao enquadramento teórico do problema de 

pesquisa proposto neste trabalho diz respeito à natureza das normas regimentais. A antiga 

controvérsia em torno desse tema registra posições variadas. Há quem as considere como 

normas sem valor propriamente jurídico, meramente convenções internas dos Parlamentos, 

inferiores, portanto, à lei e aos costumes. É clássico o entendimento no sentido de que essas 

regras integram uma espécie particular de direito corporativo, com aplicação e efeitos restritos 

à vida doméstica dos Parlamentos, interessando, assim, apenas aos parlamentares. Abordagens 

mais modernas buscam distinguir, dentre o conjunto de regras que compõem o processo 

legislativo, aquelas que se restringem ao âmbito interno do Parlamento daquelas que têm efeitos 

externos, sendo que estas últimas assumiriam a natureza de verdadeiras normas jurídicas. Nessa 

direção se inclina a jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal (Carvalho, 2002). 
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José Afonso da Silva destaca que, embora sejam normas “voltadas para o interior dos 

corpos legislativos, elas são, não obstante, integrantes do ordenamento jurídico” e que  

Nesse contexto surge a questão de saber se os regimentos internos das Casas 

Legislativas estão sujeitos ao controle de constitucionalidade ou se estão cobertos pelo 

dogma dos interna corporis acta. Aqui se confrontam dois valores: de um lado, a 

garantia da independência das Casas Legislativas [...]. De outro, a supremacia das 

normas constitucionais que as põe no ápice do ordenamento jurídico. Não há dúvida 

de que há de prevalecer o valor da supremacia constitucional [...]. Os interna corporis 

já não são mais aquele ídolo da soberania dos parlamentos, seu prestígio de outrora se 

apaga diante de outros valores [...]” (Silva, 2006, p. 343-344). 

 

Uma consequência do entendimento de que as normas procedimentais legislativas 

previstas nos Regimento Internos são normas jurídicas cogentes, integrantes do ordenamento 

legal geral do Estado, que tem no topo da pirâmide hierárquica das leis a Constituição, é a de 

que elas devem, então, ser necessariamente observadas e sua violação pode ensejar o 

desencadeamento do controle jurisdicional, ainda que se trate de regra de efeitos meramente 

internos ao Parlamento. 

Jorge Miranda, ao reconhecer que a natureza jurídica dessas normas não é tema pacífico 

na doutrina, observa que, embora as assembleias possam modificá-las a qualquer tempo, devem 

observá-las enquanto não alteradas por um procedimento direto específico, uma vez que sua 

não observância ou modificação ao longo do processo de deliberação sobre uma proposição 

legislativa feriria o princípio hierárquico e colocaria em questão a força normativa das regras 

aprovadas pela própria Casa (Miranda, 2003). Ou seja, a disposição do Parlamento em violar 

as regras por ele mesmo adotadas coloca em questão a legitimidade de suas decisões em relação 

a quaisquer outros provimentos dele oriundos. 

Gomes Canotilho compartilha essa compreensão das regras regimentais, as quais ele 

classifica como normas interpostas, dotadas de parametricidade, uma vez que são previstas na 

Constituição como condições específicas de validade para a prática do ato legislativo. Como 

tais, estariam, também, sujeitas ao controle jurisdicional de constitucionalidade (Canotilho, 

2003). 

Leonardo Barbosa aponta vários precedentes em julgados de tribunais estaduais em que 

as regras de processo legislativo regimentais são tratadas como normas cogentes e analisadas 

segundo os mesmos princípios que devem reger os procedimentos jurídicos em geral, ainda que 

não haja uma afirmação direta de que sua violação configura inconstitucionalidade (Barbosa, 

2010). 

Esse breve apanhado da discussão jurídica e democrática hodierna sobre o tema do 

processo legislativo é suficiente para demonstrar a importância das regras procedimentais e de 

seus efeitos na produção do direito, quer sob a ótica mais tradicional do controle da 
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constitucionalidade formal das leis, quer levando-se em conta as exigências normativas 

decorrentes da constitucionalização dos princípios do Estado Democrático de Direito, com seus 

pressupostos participativos e deliberativos, sem mencionar os aspectos relativos ao exercício 

da representação popular por meio dos mandatos eletivos, não explorados aqui, mas que 

também têm conexões importantes com o processo decisório do Parlamento e, portanto, 

também são afetados pelas regras procedimentais, objeto de pesquisa e análise neste trabalho. 

O argumento desenvolvido até aqui demonstra que a abordagem estritamente jurídica e 

dogmática do processo legislativo deixa algumas lacunas, que precisam ser enfrentadas com o 

auxílio de outras perspectivas teóricas, especialmente quando se pretende compreender o 

comportamento e as decisões dos legisladores em relação à edição de políticas consubstanciadas 

em documentos legais. A doutrina dos atos interna corporis, além das contestações doutrinárias 

que vem sofrendo modernamente, tende a ignorar o problema do papel das regras 

procedimentais legislativas e seu efeito na formação da legislação; enquanto que a teoria do 

devido processo legislativo ainda não conseguiu se desvencilhar suficientemente de seus 

pressupostos e fundamentos formais e desenvolver uma teoria de processo especificamente 

adequada aos trâmites do Legislativo, que se diferenciam substancialmente daqueles próprios 

do Judiciário. Não há, por exemplo, no processo legislativo, o contraditório, a igualdade entre 

as partes ou a atuação de procuradores técnicos, nem a figura de um juiz imparcial, que são 

estruturantes no processo judicial. Seu objeto não é a solução de um conflito intersubjetivo de 

interesses, mas a tomada de uma decisão política, por regra de maioria, por atores individuais 

e coletivos que respondem, em última instância, aos seus constituintes eleitores.  A doutrina do 

devido processo legislativo também se autolimita por sua abordagem metodológica formalista, 

abstendo-se de examinar o conteúdo das normas procedimentais em seus efeitos concretos no 

processo decisório, como se qualquer regra pudesse produzir os mesmos resultados em termos 

de uma decisão democrática. 

Desse modo, para uma compreensão do processo decisório legislativo é necessário 

mobilizar outras abordagens teóricas que levem em conta o fato de que as normas regimentais 

procedimentais são instituições formadas dentro dos próprios Parlamentos, relacionadas à sua 

organização, funcionamento, distribuição interna de poderes e de benefícios entre os agentes 

político-partidários individuais e coletivos integrantes das Casas legislativas, com intensas 

interfaces com o sistema partidário, a arena eleitoral, instituições da sociedade e a composição 

do Governo. Essa é a abordagem proposta no Capítulo 2 desta tese, que traz para a discussão o 

arsenal teórico e metodológico do neoinstitucionalismo. 
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Ainda considerando a interface do tema de pesquisa proposto com a teoria democrática, 

a análise das regras procedimentais legislativas e de seus efeitos nas decisões do Parlamento 

pode contribuir para a discussão em torno dos postulados das abordagens participativas e 

deliberativas da democracia em sua aplicação ao Parlamento brasileiro no contexto do arranjo 

institucional inaugurado em 1988. Alguns teóricos, como John Dewey e Benjamin Barber, 

defendem o fortalecimento da democracia por meio do incremento dos mecanismos de 

participação como caminho de superação das deficiências e limitações da representação, tal 

como tradicionalmente considerada. Entre os elementos apontados por esses e outros autores 

como necessários para o fortalecimento da democracia pela participação, podemos destacar, 

para efeito de nossa análise, os seguintes: o engajamento individual dos tomadores de decisão; 

a ausência de intermediações; a busca da produção de consensos que substituam a regra da 

maioria e a associação coordenada dos indivíduos para a ação coletiva. Acrescente-se, ainda, a 

postulação de Barber no sentido de que a democracia forte supõe a capacidade de os indivíduos 

superarem conflitos por meio da cooperação (Feres Júnior e Pogrebinschi, 2010). 

Nesse sentido podemos, por exemplo, apontar regras procedimentais que, em tese, 

favoreceriam a participação na tomada de decisões do Plenário da Câmara: a discussão aberta 

a todos os Deputados e o voto individual. No entanto, esses aspectos são significativamente 

enfraquecidos, na prática observada, pela falta de disposição (ou de possibilidade) dos 

parlamentares individualmente em se envolverem em cada decisão, pelos custos de tempo e de 

obtenção de informação e pela intermediação de agentes encarregados da coordenação da ação 

coletiva, como os líderes das bancadas partidárias e das frentes parlamentares, por exemplo. 

Por outro lado, também se observam procedimentos regimentais que apontam em 

sentido inverso, como as votações simbólicas e a redução do espaço para discussão nos regimes 

de urgência, além do estímulo ao absenteísmo dos parlamentares, mormente em questões de 

forte impacto popular e eleitoral, por meio de mecanismos de obstrução, de postergação das 

decisões e de controle da agenda. 

A identificação dos efeitos dessas regras de procedimento nas decisões poderá indicar 

maior ou menor participação dos legisladores nos diferentes cenários de deliberação, aferindo-

se o grau de concentração de poder nos Líderes partidários, os espaços para as ações individuais, 

as possibilidades de interferência do Governo etc. 

Com respeito a elementos deliberativos, podemos perquirir quanto à existência e 

efetividade de procedimentos e mecanismos identificados nas postulações dessa teoria, 

formulada por pensadores como Dewey e Urbinati, entre outros, tais como a existência de regras 

previamente pactuadas de procedimento, a possibilidade de consensos por meio de ajustes e 
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negociações sucessivas, o fluxo livre e acessível de informações, a abertura e permeabilidade 

para que a sociedade tome conhecimento e possa participar do debate, processos de consulta e 

persuasão, deliberações livres e decisão de maioria (Feres Júnior e Pogrebinschi, 2010). 

Esse olhar dá ênfase aos procedimentos que regem o funcionamento efetivo do órgão 

de decisão coletiva, pois serão o claro estabelecimento de regras que produzam esses efeitos e 

a sua observância que darão legitimidade às decisões tomadas e, portanto, lhes conferirão 

caráter democrático. 

O que se observa, preliminarmente, é que muitos procedimentos de deliberação da 

Câmara dos Deputados são pouco transparentes para a maioria dos próprios parlamentares e 

para a sociedade. Um número grande de procedimentos intrincados como emendas, pareceres, 

substitutivos, destaques, preferências, inversões, questões de ordem, entre outros, tornam 

hermético o processo de decisão, assemelhando-se, muitas vezes, a um jogo em que algumas 

cartas estão sempre ocultas e todos jogam contra todos. Assim, as possibilidades de uma efetiva 

participação na deliberação acabam sendo enfraquecidas pelo controle do processo exercido 

pelos Líderes partidários e pela burocracia das assessorias técnicas parlamentares.  

Além disso, historicamente, o tempo destinado aos debates em Plenário acerca das 

matérias colocadas em deliberação vem diminuindo tanto por conta de alterações regimentais 

quanto pelo encurtamento das discussões por ação dos Líderes, que se utilizam de regras 

procedimentais que lhes conferem essa capacidade. Com isso, fica cada vez mais distante o 

modelo ideal de uma assembleia onde a livre discussão e a força do convencimento pelo melhor 

argumento produzem os consensos ou pelo menos qualificam as decisões da maioria pelo livre 

fluxo das ações comunicativas.  

Outro fator importante é investigar se as regras de procedimentos favorecem o 

nivelamento das informações entre os parlamentares, levando-se em conta, de um lado, a 

complexidade e multiplicidade dos temas, mas também, de outro, a atuação de agentes em 

condições privilegiadas de obtenção das informações, que assumem, assim, a condição de 

coordenadores do processo decisório. Nesse ponto, é útil estabelecer um diálogo com a teoria 

informacional neoinstitucionalista, que busca identificar nos Parlamentos as instituições que 

reduzem os custos de transação inerentes aos processos de decisão coletiva por meio da 

disponibilização equânime das informações necessárias à construção de acordos.  

As regras relativas aos procedimentos de votação também podem ter efeitos em sentido 

contrário ao princípio democrático, não favorecendo a participação e a deliberação, 

estabelecendo procedimentos que podem tornar as alternativas propostas menos claras para os 
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legisladores, não permitindo o conhecimento prévio e a discussão das matérias, e não 

proporcionando a liberdade do voto individual e, assim, impossibilitando a decisão por maioria. 

A teoria democrática poliárquica de Robert Dahl também pode oferecer elementos de 

consideração para avaliar os efeitos das regras procedimentais da Câmara dos Deputados em 

relação ao nível de democracia interna que elas proporcionam. Pode-se, por exemplo, a título 

de aproximação, aplicar as condições sugeridas por ele para a avaliação dos processos de 

escolha na arena eleitoral ao funcionamento do Plenário da Casa, órgão máximo de decisão 

legislativa (Dahl, 1989). As respostas a alguns desses quesitos poderiam ser as seguintes:  

a) As alternativas para decisão são previamente estabelecidas? Embora 

formalmente as regras procedimentais que regem as deliberações do Plenário 

assim prevejam, há procedimentos regimentais usados com muita frequência 

que são capazes de introduzir no Plenário alternativas de última hora, a 

exemplo dos destaques e das emendas aglutinativas, discutidos no  

Capítulo 3; 

b) O peso de cada voto na tomada de decisão é igual? Nas votações nominais 

os votos individuais têm o mesmo peso. Contudo, há decisões tomadas por 

voto simbólico e procedimentos que são definidos por voto ponderado dos 

Líderes ou acordos entre esses, casos em que o voto individual dos Deputados 

não é considerado. Exemplos desses mecanismos são apresentados no 

Capítulo 3; 

c) A decisão é tomada por voto de maioria? Deve-se responder que sim, com 

as ressalvas anteriores. Nem todas as deliberações são tomadas por votação 

nominal, mesmo quando relativas à definição dos conteúdos das leis em 

elaboração; 

d) Qualquer membro pode inserir sua preferência entre as alternativas 

colocadas em votação? De modo geral, a resposta é não. Os legisladores 

individuais têm quase nenhuma possibilidade de influenciar a organização 

das opções de decisão. É o que ocorre nos procedimentos em regime de 

urgência frequentemente utilizados em Plenário; 

e) Todos os indivíduos têm o mesmo nível de informação? Novamente a 

resposta deve ser negativa. No Plenário a assimetria de informação é notória, 

por vários motivos, desde a complexidade dos temas até o desinteresse dos 

legisladores, passando por mecanismo de controle por parte dos Líderes; 

f) Alternativas com maior número de votos excluem aquelas com menos 
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preferências? De modo geral a aprovação de uma alternativa exclui as que 

lhe são contrárias, mas há mecanismos regimentais que permitem aos Líderes 

trazer novamente à deliberação propostas já recusadas. 

Por essa avaliação inicial, podemos identificar já alguns pontos aparentemente fracos da 

democracia interna do Plenário da Câmara dos Deputados, especialmente nas restrições à 

definição da agenda e à apresentação de alternativas por parte dos encarregados das decisões, 

na possibilidade do aparecimento de alternativas de última hora, na relativização da igualdade 

do voto individual e na deficiente circulação de informação. Ainda nessa chave teórica da 

poliarquia, poder-se-ia indicar a necessidade da busca de maior grau de consenso na própria 

definição dessas normas que regem o processo decisório interno da Câmara dos Deputados, a 

fim de se fortalecer e aperfeiçoar a democracia doméstica dessa instituição legislativa. 

Encontramos um exemplo de aplicação dos postulados do constitucionalismo 

democrático na análise de efeitos de normas procedimentais legislativas no trabalho de Chantal 

Thomas acerca do chamado fast track (caminho rápido), adotado no Congresso norte-

americano a partir de 1974 para acelerar a negociação e implementação de acordos 

internacionais de comércio, inclusive das medidas de regulamentação legislativa porventura 

requeridas. Por esse procedimento, o Congresso considera em tempo limitado e sem a 

possibilidade de emendas os projetos de regulamentação dos acordos propostos pelo Presidente 

do país. Segundo a autora, as críticas formuladas no sentido de apontar um déficit democrático 

nesse procedimento apontavam a redução da possibilidade de participação dos cidadãos e da 

transparência na aprovação de legislação capaz de afetar concretamente a vida das pessoas, em 

favor do livre comércio. Ela argumenta que esse debate expõe a ambiguidade da teoria 

democrática americana quanto aos princípios de transparência e participação pública, na medida 

em que tal teoria se divide entre a conceituação do governo pelo povo, de um lado, refletindo 

as preferências do eleitorado, ou pelo menos da maioria do eleitorado e, de outro lado, a 

necessidade de determinar o que seja o interesse público (Thomas, 2006). Interessa notar aqui 

como uma regra procedimental legislativa pode estar inserida no contexto mais amplo do 

funcionamento da própria democracia produzindo efeitos numa determinada direção ou pelo 

menos favorecendo um lado da equação que pretende equilibrar a vontade popular com a 

necessidade de ações governamentais efetivas, ainda mais quando se considera que esta regra 

fora aprovada pelo próprio Parlamento. 

Nesta tese, são identificados e analisados os efeitos das regras procedimentais 

legislativas da Câmara dos Deputados referentes ao processo de produção das leis. No contexto 

da discussão apresentada neste Capítulo, interessa perquirir como essas normas e 
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procedimentos concretamente considerados se apresentam em relação aos postulados das 

teorias constitucionalistas e democráticas, já que todos esses elementos se reúnem na concepção 

de Estado Democrático de Direito, estruturante do arranjo institucional brasileiro. Atendem 

essas regras e procedimentos aos princípios e normas constitucionais que definem nosso 

sistema de separação de Poderes? Em que medida são passíveis de controle pelo Judiciário? 

Especificamente, como se comportam em relação aos aspectos participativos, deliberativos e 

representativos que devem ser fundamentos de uma democracia, tal como indicado na 

Constituição de 1988? Permitem eles o fluxo comunicativo entre as esferas pública e privada 

capaz de produzir ou pelo menos expressar legitimamente a vontade geral nos provimentos 

normativos emanados do Legislativo? São essas regras observadas pelo Parlamento que as 

emitiu, ou ignoradas ou alteradas conforme o desejo de maiorias eventuais ou ainda de quem 

controla o processo decisório? Como podem ser explicados os efeitos dessas regras dentro do 

enquadramento teórico do Direito, do Constitucionalismo e da Democracia? Em que direção as 

mudanças observadas desde 1988 aconteceram e que sugestões de reformas podem ser 

apresentadas no sentido de melhorar o funcionamento democrático da Câmara dos Deputados? 

Algumas respostas a esses questionamentos estão apresentadas nos capítulos finais deste 

trabalho, a partir da apresentação e análise dos dados coligidos. 

No capítulo seguinte, as regras procedimentais serão consideradas do ponto de vista da 

teoria neoinstitucionalista, que as entende como instituições formadas no âmbito dos 

Parlamentos com a finalidade de intermediar os processos de decisão coletiva, superando seus 

dilemas característicos. Esse instrumental metodológico e analítico permitirá identificar no 

desenho institucional da Câmara dos Deputados os conjuntos de regras que efetivamente 

influenciam o comportamento dos legisladores, vistos como indivíduos racionais e 

maximizadores de preferência, por meio de constrangimentos e benefícios, e aferir os efeitos 

produzidos por tais procedimentos, se de competição ou cooperação, se distributivistas ou 

partidários, se compatíveis com as finalidades democráticas do Parlamento, se adequados aos 

interesses das coalizões de Governo, se facilitadores da participação social. 
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2 ABORDAGEM NEOINSTITUCIONALISTA DOS EFEITOS DAS REGRAS 

PROCEDIMENTAIS NAS DECISÕES LEGISLATIVAS 

 

 

As regras de procedimento legislativo, consideradas a partir do ponto de vista das teorias 

jurídicas e democráticas, no enquadramento teórico apresentado no Capítulo 1, se constituem 

em estatutos legais integrantes do ordenamento estatal referentes ao exercício do poder político, 

nesse caso, o poder do Estado de editar normas de caráter coercitivo impostas a todos, em nome 

do bem comum, assim como as que garantem os direitos dos indivíduos em face desse aparato, 

notadamente os direitos de cidadania relativos à igualdade, liberdade e participação, dentro da 

concepção de um Estado Democrático de Direito. Essa abordagem tem caráter marcadamente 

funcionalista e normativo. Funcionalista porque se preocupa, em especial, com as funções e 

tarefas cominadas a cada instituição ou agente detentor de parcela do poder estatal, sua 

finalidade, forma de exercício de suas atribuições e mecanismos de controle de suas atividades. 

Normativo, uma vez que tem em vista a concretização de certos valores sociais, os atribuíveis 

a uma sociedade democrática, em contexto histórico e social específico, por meio da 

formalização jurídica de princípios e regras que produzam tais resultados nas relações públicas 

e privadas.  

Nesse sentido, a tarefa de produzir as leis deve ser avaliada segundo sua posição e 

finalidade no ordenamento geral do Estado. Por exemplo, no caso do Brasil, no contexto de 

uma república federativa presidencialista estruturada com separação de Poderes e de acordo 

com os princípios de representação e participação estabelecidos e instrumentalizados na 

Constituição tendo em vista a instituição de uma democracia. 

Nesse enfoque, as regras de procedimento legislativo, que constituem o chamado 

processo legislativo, são entendidas como aquelas destinadas a regular o exercício da atividade 

do Poder Legislativo, especialmente quanto à tarefa de elaboração das leis, definindo os agentes 

envolvidos, seus respectivos poderes, as fases e as técnicas pertinentes à sequência de atos 

constitutivos e deliberativos necessários para que uma proposta de alteração do ordenamento 

jurídico, vale dizer, do status quo de uma determinada posição social ou de uma política pública, 

seja, afinal, aprovada e colocada em aplicação. A Constituição brasileira de 1988 traz uma 

estruturação institucional coerente com essa abordagem.  

Essa configuração do ordenamento estatal traduzida na Constituição brasileira de 1988 

está em consonância com o que observa Kaare Strom a respeito do crescente interesse por 

desenhos constitucionais verificado a partir do movimento de redemocratização que atingiu a 
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América Latina e a Europa do Sul e oriental nas décadas recentes. Mais especificamente, 

segundo sua análise, estudos e debates buscaram comparar as vantagens e desvantagens dos 

modelos de democracia parlamentarista e presidencialista. Considerando que os modelos 

parlamentaristas de Governo e de democracia, foram, muitas vezes, utilizados para apontar as 

deficiências dos regimes presidencialistas latino-americanos, o autor destaca que a democracia 

parlamentar também enfrenta, como ocorre com os Parlamentos dos regimes presidenciais, os 

problemas relacionados à tomada de decisões coletivas em um contexto de crescente demanda 

por ações sociais rápidas e complexas, uma vez que no seu fundamento está a ideia de soberania 

popular e de expressão da vontade geral. Deparam-se, assim, as instituições parlamentares com 

os desafios inerentes à agregação de preferências capazes de expressar a vontade do povo 

traduzida em termos de políticas consistentes e de implementação dessas. Strom aponta que 

considerar que um agente político se comporta racionalmente significa atribuir certa 

consistência e razoabilidade a suas ações, o mesmo podendo valer, em certas condições, para 

atores coletivos. O problema de agregação de preferências diz, então, respeito às maneiras pelas 

quais as preferências de uma coletividade podem ser inferidas a partir de preferências de 

indivíduos, como os legisladores. A literatura sobre escolha social trata amplamente desses 

problemas, desde o clássico paradoxo de Condorcet até as pesquisas produzidas nos anos 70 e 

80 que identificaram vários cenários de caos e de instabilidade nos processos de tomada de 

decisões sociais coletivas. Contrariando tais expectativas teóricas, no entanto, os Parlamentos 

e outras organizações políticas se apresentam muito mais estáveis e previsíveis em suas 

decisões do que o esperado por esses modelos, o que veio a estimular outra perspectiva de 

abordagem capaz de trazer de volta ao terreno de pesquisa e análise as instituições, abandonadas 

que haviam sido, do ponto de vista metodológico, em favor da consideração do comportamento 

dos indivíduos, tido como motivados exclusivamente por preferências exógenas e não sujeitas 

a constrangimento. Esse é, em sua análise, o pano de fundo do retorno da atenção dos estudiosos 

para as instituições políticas, movimento que passa a ser conhecido como novo 

institucionalismo, o qual, sem abandonar os fundamentos metodológicos do behaviorismo e da 

escolha racional, busca explicação para o comportamento dos indivíduos em organizações 

políticas a partir da existência nelas de instituições que se configuram em regras, 

procedimentos, constrangimentos e prêmios capazes de evitar os problemas inerentes à 

agregação de preferências e à decisão coletiva por regra de maioria. Desse modo, para o autor, 

as instituições parlamentares serviriam para evitar o caos legislativo e a inconsistência nas 

decisões, de modo a permitir aos legisladores chegar a termos nas deliberações sobre os 

assuntos propostos a eles. Strom afirma que o novo institucionalismo, associado à escolha 



46 

 

 

racional, surge exatamente como uma reação a carências analíticas verificadas nas concepções 

de vida social empregadas até então bem como à negligência de abordagens anteriores em 

relação à importância das instituições. Assim, enquanto o novo institucionalismo mantém 

algumas características metodológicas comuns aos modelos de escolha racional, como a 

suposição de preferências estáveis, comportamento racional e análise de equilíbrios, ele difere 

por sua ênfase no poder explicativo das estruturas, regras e procedimentos, como aqueles que 

regulam o comportamento legislativo e as relações entre os Poderes. O autor sumariza o 

argumento considerando que o novo institucionalismo almeja descrever esse comportamento 

por meio de um modelo de jogo cujas regras identifiquem os agentes, determinem os resultados 

esperados, permitam modelos alternativos de deliberação e rejam a manifestação das 

preferências dos participantes entre as alternativas disponíveis (Strom, 1995). 

Vemos, assim, que, nesse trabalho, Strom associa constitucionalismo, democracia e 

desenho institucional como pano de fundo para a abordagem neoinstitucionalista da política, 

notadamente em relação ao desenho e ao papel das instituições que influenciam o 

comportamento de atores racionais e estratégicos em jogos de decisão coletiva com o objetivo 

de superar os dilemas a eles inerentes, como os custos de transação e a instabilidade dos 

resultados. Um dos objetivos da presente tese é, precisamente, identificar e analisar os efeitos 

das regras procedimentais do processo decisório legislativo inseridas no ordenamento jurídico 

e político do assim constitucionalmente conceituado Estado Democrático de Direito brasileiro. 

Essa abordagem poderá acrescentar elementos teóricos e empíricos capazes de indicar as 

características institucionais do efetivo funcionamento do Parlamento nacional em termos de 

sua tarefa de agregar as preferências da sociedade e dar a elas a necessária forma de provimento 

jurídico, a fim de que produzam as políticas necessárias ou demandadas pelos titulares originais 

do poder soberano do Estado, o povo, no contexto de uma democracia representativa que 

pretende agregar elementos de participação e de deliberação públicas. 

Ao investigar a organização de Parlamentos democráticos sob o ponto de vista teórico 

do neoinstitucionalismo, Gary Cox busca explicações para algumas de suas características a 

partir do que chama de estado de natureza legislativo. Para ele, a escassez do tempo disponível 

para as deliberações coletivas em sessões plenárias estaria na gênese de alguns traços comuns 

a essas assembleias modernas, especialmente a existência de agentes com poderes especiais de 

agenda e de partidos políticos. Num estado de natureza em que todos os legisladores se 

reunissem sempre em totalidade, pudessem todos apresentar projetos, e esses tivessem que ser 

sempre deliberados pelo pleno, por regra de maioria, o tempo se tornaria extremamente escasso, 

gerando problemas de jogos de coordenação, de confiança e de acesso comum a uma agenda 
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sem ciclos de decisão. Esse seria o cenário propício para o desenvolvimento de instituições que 

induzissem soluções de equilíbrio, resultando em desenhos institucionais nos quais, em geral, 

se garante a igualdade no direito de voto, mas se estabelecem poderes desiguais na definição da  

agenda. Se, argumenta ele, as legislaturas democráticas típicas possuem um elenco de agentes 

investidos em poderes especiais de agenda, a pergunta a ser colocada é quem ocupará essas 

posições privilegiadas. Nesse contexto, surgem os partidos políticos como as instituições 

capazes de controlar e promover o acesso a esses postos. As regras procedimentais dos diversos 

Parlamentos identificam as condições para o uso do tempo do plenário e, portanto, os poderes 

para estabelecimento da agenda, influenciando os resultados políticos da assembleia. Também 

nelas se estabelecem os poderes e prerrogativas das bancadas partidárias e de seus líderes e de 

outros agentes oriundos de seus quadros, como os Presidentes, Presidentes de Comissões etc. 

(Cox, 2006). Nessa interpretação, fica implícita a ideia de que a assembleia plena estabelece as 

regras – cria as instituições – com o propósito de atingir o uso mais eficiente de seus recursos 

para decisão, especialmente o tempo. Em consequência, o efeito dessas regras, para se atender 

a esse pressuposto democrático, deveria ser sempre no sentido de garantir a prevalência da regra 

de maioria nas decisões. Caso isso não ocorra, o provável resultado será a não obtenção de 

equilíbrio nos jogos deliberativos, com a consequente necessidade de mudança das regras.  

Neste Capítulo, a abordagem neoinstitucionalista é aprofundada, mantendo-se a 

perspectiva de diálogo com as teorias jurídicas e democráticas, com vistas a construir um 

arcabouço explicativo capaz de oferecer elementos para a análise dos efeitos das práticas e 

regras legislativas procedimentais do processo decisório da Câmara dos Deputados referentes 

à elaboração as leis.  

O Capítulo estrutura-se em três seções: na primeira são apresentadas as bases 

metodológicas e teóricas do novo institucionalismo em sua aplicação aos cenários de escolha 

social e política; na segunda aprofunda-se a discussão sobre a aplicação desses fundamentos 

aos estudos legislativos; e na terceira sua aplicação às regras procedimentais legislativas. 

 

 

 

 

2.1 O novo institucionalismo 
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O chamado novo institucionalismo introduziu perspectivas de análise inéditas às 

questões relacionadas à organização e ao funcionamento dos Parlamentos, ao comportamento 

dos legisladores e aos processos decisórios das Casas legislativas a partir da revolução 

provocada nas Ciências Sociais nas décadas de 1950 e 1960 pelo behaviorismo e pela teoria da 

escolha racional. 

Segundo Guy Peters, a Ciência Política norte-americana havia abandonado suas raízes 

institucionalistas no período pós Segunda Guerra em favor de abordagens teóricas focadas em 

pressupostos mais individualistas, considerando os indivíduos como atores autônomos que 

agem a partir de características psicossociais ou de cálculos racionais, sem sofrerem 

constrangimentos de instituições quer formais, quer informais, fazendo suas próprias escolhas 

segundo preferências exógenas ao processo político. Para o autor, uma bem-sucedida 

contrarreforma se iniciou a partir da década de 80, com um retorno à preocupação com as 

instituições, mas numa aproximação enriquecida por ferramentas de pesquisa e pelas próprias 

abordagens behaviorista e de escolha racional. Desse modo, o novo institucionalismo recupera 

a herança do velho institucionalismo e a reelabora tanto metodológica quanto teoricamente, 

incorporando as tendências mais recentes nas Ciências Sociais (Guy Peters, 1999).  

Alguns traços distintivos do behaviorismo e da escolha racional são importantes de se 

ressaltar para uma compreensão dos postulados teóricos e metodológicos do novo 

institucionalismo e sua aplicação nos estudos legislativos. Entre atributos estariam, 

especialmente, a preocupação com teoria e metodologia, o viés não normativo, as 

pressuposições do individualismo e, finalmente, a atenção aos inputs da sociedade no processo 

político. Em primeiro lugar, destaca-se que uma das preocupações do behaviorismo assumidas 

pelo novo institucionalismo é a referente à formulação e ao desenvolvimento de teorias. A ideia 

é que, para ser uma ciência de verdade, a Ciência Política precisa desenvolver teoria, isto é, 

formular postulados genéricos internamente consistentes e capazes de explicar fenômenos 

observáveis. Não é mais suficiente apenas descrever as instituições políticas de diferentes 

sistemas e fazer considerações sobre eles. As interpretações dos dados precisam estar inseridas 

num arcabouço teórico mais amplo. Esse aspecto foi de grande importância, em especial com 

o crescimento da aplicação à abordagem da escolha racional aos processos políticos. Nesse 

sentido, para essa linha de pesquisa e análise, o comportamento político passa a ser considerado 

o resultado de cálculos e motivações econômicas, sendo os atores e grupos políticos vistos como 

maximizadores racionais de utilidades. Uma das formulações mais utilizadas tem sido, por 

exemplo, a de ver os políticos como maximizadores racionais de suas chances de reeleição, 

sendo todas as suas escolhas e ações apenas meios para atingir esse fim. A segunda 
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característica seria o viés não normativo, em contraste com os antigos institucionalistas, que 

tinham marcada preocupação em melhorar o desempenho das instituições políticas e do 

governo. Novamente, a ideia é que, para se qualificar como ciência, a Ciência Política necessita 

abstrair preocupações normativas de seus métodos de pesquisa e de análise. Em terceiro lugar, 

é apontado o individualismo metodológico, que é um dos pilares mais estruturantes do 

behaviorismo e da escolha racional. O argumento é formulado no sentido de que apenas os 

indivíduos são agentes tomadores de decisão política. Para as análises de escolha racional, as 

pressuposições sobre maximização utilitária tendem a dominar toda a abordagem e lhe conferir 

poder analítico, quer se trate de indivíduos quer de conjuntos de indivíduos. Para essa 

abordagem, coletividades sociais como partidos políticos ou Parlamentos não tomam decisões, 

mas são pessoas dentro dessas coletividades que tomam decisões, e existem regras que 

permitem a agregação de seus comportamentos individuais. Nesse ponto, os institucionalistas 

ponderam que a natureza das instituições pode alterar o comportamento dos indivíduos, quanto 

mais se suas regras forem tomadas como exógenas. Nesse sentido, a abordagem da escolha 

racional parece mais compatível com o institucionalismo, uma vez que seus modelos se aplicam 

tanto ao comportamento de indivíduos quanto à tomada de decisões coletivas, ainda que sempre 

assumindo que as instituições são pouco mais do que a agregação das preferências dos 

indivíduos que as compõem. A última característica da revolução behaviorista com impacto no 

novo institucionalismo é a ênfase na influência da sociedade sobre o sistema político. Os 

institucionalistas tradicionais tendiam a se concentrar nas instituições formais de governo e nas 

Constituições que haviam produzido essas estruturas, sem atenção aos agentes sociais capazes 

de atuar sobre essas instituições. O behaviorismo inverte essa perspectiva para levar em conta 

a ação de grupos de interesses e articulações menos formais capazes de alterar os resultados e 

produtos das instituições políticas (Guy Peters, 1999). 

Ainda seguindo Peters, quatro traços principais caracterizam, de modo geral, a despeito 

de ênfases e nuances que diferenciam os diversos ramos do movimento, o novo 

institucionalismo. Um primeiro elemento, talvez mais o importante, sobre as instituições é que 

elas de algum modo se constituem em um aspecto estrutural da sociedade ou da política. Essa 

estrutura pode ser formal, como uma legislatura, um órgão da burocracia pública ou um marco 

legal, ou pode ser informal, como uma rede integrada por organizações ou um conjunto de 

normas compartilhadas. Como tal, uma instituição transcende os indivíduos para envolver 

grupos de indivíduos em algum tipo padronização de interações que são previsíveis, com base 

em relacionamentos específicos entre os atores. Um segundo traço característico é a existência 

de alguma estabilidade ao longo do tempo. Algumas versões do institucionalismo argumentam 
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que há características das instituições que são extremamente estáveis, e então predizem o 

comportamento dos indivíduos com base nelas, enquanto outras versões consideram as 

instituições mais mutáveis, mas todas as abordagens requerem algum grau de estabilidade. O 

terceiro elemento distintivo de uma instituição é o de que ela precisa afetar o comportamento 

individual. Os constrangimentos podem ser formais ou informais, mas é necessário que haja 

constrangimentos se uma instituição deve existir. Finalmente, embora essa característica possa 

seu cantada em sotto voce em comparação com as outras, deve haver algum senso de valores e 

significados compartilhados pelos membros de uma instituição (Guy Peters, 1999, p. 18-19).  

Entre as diversas vertentes do novo institucionalismo, como a normativa, a histórica, a 

empírica e a sociológica, interessa ao escopo do presente trabalho, que pretende lidar com os 

efeitos de instituições, especificamente regras procedimentais decisórias no comportamento de 

legisladores, considerados como indivíduos capazes de expressar suas preferências e de agir 

estrategicamente em relação a elas, a vertente da teoria institucionalista construída a partir da 

escolha racional. Nesse sentido, Guy Peters observa que a despeito da base individualista que 

move sua abordagem analítica, os institucionalistas da escolha racional entenderam claramente 

que a maior parte da vida política acontece dentro de instituições e que, para serem capazes de 

fornecer explicações abrangentes sobre a política, suas teorias devem necessariamente se referir 

à natureza e ao papel das instituições políticas. Nesses modelos, espera-se que o indivíduo 

político se comporte de maneira a maximizar suas utilidades pessoais, mas suas opções estão 

inerentemente constrangidas porque elas operam dentro do conjunto de regras de uma ou mais 

instituições. Assim, diferentemente de outros aspectos da teoria institucionalista, há claramente 

atores no cenário, e não apenas um conjunto de regras e normas (Guy Peters, 1999, p. 44). 

O foco de atenção dessa abordagem está, portanto, na importância das instituições como 

mecanismos que condicionam, por meio de constrangimentos, o comportamento dos 

indivíduos. O argumento básico da escolha racional é no sentido de que a maximização das 

utilidades permanece como motivação primária dos indivíduos, mas esses podem alcançar seus 

objetivos de modo mais eficiente por meio das instituições, e, assim, seu comportamento é 

modelado por essas instituições. Outro ponto diferenciador da abordagem institucionalista 

formulada a partir da escolha racional é que, para a maioria de seus formuladores teóricos, a 

fonte das preferências e a definição dos interesses pessoais são exógenas, embora deva haver 

uma preocupação em entender como indivíduos interagem para criar preferências. Assim, 

embora de modo geral se considere as preferências como exógenas, em alguns casos elas devem 

ser vistas também como endógenas às instituições. 
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No cerne do institucionalismo ancorado na escolha racional está a ideia de que 

indivíduos maximizadores de seus interesses particulares podem aceitar instituições que 

estabeleçam constrangimentos a suas ações, uma vez que seus competidores também estarão 

sujeitos a menos estímulos e limitações, e, assim, as regras estabelecidas podem beneficiar a 

todos. Além disso, sem a presença das instituições, seria de se esperar que a ação racional de 

indivíduos fosse incapaz de produzir racionalidade coletiva e equilíbrio nas decisões. Esse 

último aspecto é de grande relevância para a abordagem do desenho institucional e 

desenvolvimento das instituições. Espera-se que estas estipulem incentivos, positivos e 

negativos, capazes de induzir os padrões de comportamento desejados por seus instituidores 

(Guy Peters, 1999). 

Peters aponta para três versões da abordagem institucionalista da escolha racional. A 

primeira baseia-se na ideia de que instituições se constituem em um conjunto de regras as quais 

os membros de uma organização estão de acordo em seguir em troca dos benefícios que eles 

podem auferir pelo fato de participarem dessa estrutura. A segunda versão também parte do 

conceito de instituições como regras, mas atribui a essas um papel significativamente diferente. 

Elas serviriam, basicamente, para solucionar os problemas de ação coletiva apontados pelos 

teóricos da escolha social, sendo impostas pela autoridade de um ator dominante, uma vez que 

de modo geral os sistemas de votação não produzem decisões que atendam perfeitamente as 

alternativas preferidas pela maioria e ao mesmo tempo possam maximizar seus ganhos 

coletivos. Para tanto, as instituições oferecem uma série de regras aceitas por todos que 

mapeiam as preferências, de modo a torná-las decisões. Como essas regras são conhecidas de 

antemão, os participantes sabem com o que estão concordando ao aderirem a uma organização. 

A terceira versão é a que busca ver indivíduos dentro de instituições. A perspectiva aqui é a de 

um ator racional que busca utilizar as instituições com o propósito de atingir seus alvos 

individuais (Guy Peters, 1999). 

Dois outros aspectos da análise de Guy Peters sobre teoria institucional relativos, 

especificamente a abordagem da escolha racional, de interesse para o presente estudo, são os 

que dizem respeito à questão da formação das instituições e da mudança institucional. De onde 

surgem as instituições e em que circunstâncias elas são modificadas? A maior parte das análises 

neoinstitucionalistas de escolha racional tem as instituições como exógenas e pouco investiga 

sua origem. A exceção fica por conta da variante endógena dessa versão, que parte da ideia de 

instituições como regras. A principal questão nessa perspectiva seria saber qual a lógica de 

formação de uma instituição e da estrutura de regras selecionadas para alcançar e modelar 

decisões em uma situação específica. De modo semelhante, as mudanças institucionais seriam 
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explicadas principalmente a partir do fracasso da instituição em cumprir essas finalidades. No 

entanto, também é possível conceber, nessa linha de abordagem, alterações incrementais das 

regras diante de novas demandas ou informações, sem a necessidade de mudanças fundamentais 

de desenho institucional (Guy Peters, 1999). 

Finalmente, na opinião de Peters, a perspectiva da escolha racional sobre instituições 

alega ser um postulado formal e analítico sobre instituições, mas essa pretensão científica 

obscurece um forte elemento normativo que se encontra no coração das principais versões dessa 

abordagem. Instituições, na perspectiva da escolha racional, são destinadas a superar 

dificuldades identificáveis no mercado ou no sistema político, como meios de produzir 

resultados coletivos desejáveis. Assim, uma boa instituição é aquela que desempenha bem e 

eficientemente essa tarefa, mantendo, de modo geral, compromisso com outras normas 

poderosas como a democracia (Guy Peters, 1999, p. 59). 

Essa última observação é de especial interesse para a abordagem feita na nesta tese 

acerca das normas procedimentais legislativas e de seus efeitos. Instituições modelam 

comportamentos individuais de atores racionais de modo a fazer com que suas preferências 

pessoais agregadas possam levar a determinados resultados coletivos. Mas elas não surgem 

desvinculadas de escolhas sociais feitas em algum momento pretérito no qual pessoas as 

conceberam e as instituíram com vistas a propósitos e alvos que refletem valores individuais e 

coletivos.  Por um lado, modernamente, as Constituições se consagraram como documentos 

jurídicos e políticos que dão estrutura formal a esses valores como em termos de normas, 

princípios e programas a serem obedecidos e implementados pelos órgãos do Estado. Por outro, 

em se tratando dos Parlamentos, o próprio ordenamento estatal, ao garantir, de algum modo, a 

separação e independência dos Poderes, elemento característico da maioria dos regimes 

democráticos, reconhece sua autonomia para decidir sobre sua organização e funcionamento, 

dentro dos parâmetros constitucionais. Assim, as instituições legislativas são reflexos de 

decisões legislativas exógenas, tomadas, por exemplo, por um poder constituinte, e de decisões 

legislativas endógenas adotadas por seus integrantes. Nesse último caso, de modo particular, 

no qual se insere a maioria das regras procedimentais objetos deste trabalho, as questões 

relativas ao desenho institucional e aos efeitos concretos dessas instituições transparecem como 

cruciais para identificar e explicar o comportamento dos parlamentares e os resultados das ações 

legislativas vis a vis os interesses da sociedade. 

Da revisão feita por Kenneth Shepsle em trabalho datado de 2005 sobre os principais 

conceitos e postulados do intitucionalismo de escolha racional, alguns pontos são relevantes 

para sumarizar a discussão teórica até aqui apresentada, no que concerne ao objeto do deste 
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trabalho. Com relação à interpretação das instituições, elas podem ser pensadas em primeiro 

lugar como constrangimentos exógenos ou uma forma de jogo exogenamente dada. Uma 

instituição seria um roteiro que nomeia os atores, seus respectivos repertórios comportamentais 

ou estratégicos, a sequência a ser seguida para as escolhas, as informações que eles possuem 

no momento das decisões e os resultados das combinações das escolhas feitas pelos atores, a 

isso se acrescentando a avaliação dos atores desses resultados, isto é, suas preferências. Nesse 

modelo, o equilíbrio será alcançado em torno das preferências do ator pivotal. A segunda 

interpretação das instituições é aquela que as considera endogenamente estabelecidas: as regras 

do jogo, nessa ótica, são escolhidas pelos próprios jogadores. Instituições, assim, são 

simplesmente maneiras de alcançar equilíbrio na execução de tarefas. Se for possível a um ator 

decisivo modificar as regras, não haverá equilíbrio, e a instituição será frágil. Embora em geral 

se pense nas instituições como constrangimentos ao comportamento, uma vez que em muitos 

contextos os indivíduos envolvidos preferem não mudar as regras ou não são capazes de fazê-

lo, nada impede que eventualmente isso ocorra. 

Shepsle também destaca as diferenças entre instituições estruturadas e não estruturadas. 

Para ele, estruturadas são aquelas instituições que permanecem fortes ao longo do tempo e 

permitem ser comparadas com outras, como um Parlamento, um tribunal ou um órgão 

administrativo. Outras se constituem em conjunto de normas e práticas não formais e não 

estruturadas, a exemplo de alguns costumes parlamentares ou protocolos de cortesia entre 

autoridades. Os maiores resultados das análises do institucionalismo de escolha racional vêm 

do estudo de instituições estruturadas, por várias razões. É mais fácil identificar os políticos 

envolvidos, os objetivos podem ser indicados com mais precisão, as alternativas para o 

comportamento político estão bem delineadas em regras e processos institucionais, os 

resultados são claramente apontados pela configuração das regras nessas instituições e os 

ganhos de troca podem ser inferidos das funções objetivas dos políticos. O contexto das 

instituições não estruturadas é mais fluido, oferecendo terreno menos sólido para análises. No 

entanto, o comportamento dos legisladores num Parlamento e os resultados de sua ação coletiva 

são influenciados, simultaneamente, por instituições estruturadas e não estruturadas. As 

próprias regras procedimentais legislativas se apresentam em ambas as formas, por vezes como 

normas legalmente estabelecidas, às vezes como costumes e práticas assentadas na vida 

parlamentar. Mas, para Shepsle, o grande sucesso do programa de pesquisa institucionalista de 

escolha racional tem sido a lógica da ação coletiva. De que maneira indivíduos racionais e 

maximizadores são levados a comportamentos de contribuição e colaboração em vista de um 

bem comum ou público? Aspectos como o papel de lideranças e jogos cooperativos e não 
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cooperativos têm sido explorados pelos diversos modelos baseados em escolha racional. 

Finalmente, ele aponta como limitações do institucionalismo de escolha racional a presunção 

de racionalidade absoluta dos indivíduos, o paradigma do comportamento econômico e o 

modelo de análise econômica dos custos de transação (Shepsle, 2005). 

Todo esse arcabouço teórico tem influenciado grandemente o estudo dos Parlamentos. 

Na passagem do velho para o chamado novo institucionalismo, destaca-se, o texto referencial 

de Nelson Polsby, que, ainda sob a influência da sociologia das organizações de inspiração 

estrutural funcionalista, busca identificar o que faz do Congresso norte-americano um 

Parlamento reconhecidamente forte. Ele assume os pressupostos de que, para que um sistema 

político seja viável, ele deve ser institucionalizado e de que é necessário, para haver 

Democracia, que sejam encontrados meios para institucionalizar a representação. Nessa 

abordagem o autor discute três critérios para analisar o grau de institucionalização de uma 

organização política aplicados ao Congresso norte-americano: primeiro, a existência de 

fronteiras bem definidas que a diferenciam claramente de seu ambiente, fazendo com que seus 

membros sejam facilmente identificáveis e que seja relativamente difícil tornar-se dela 

integrante;  segundo, a complexidade, com funções internas separadas de forma regular e 

explícita, divisão de trabalho e papéis definidos; e, terceiro, o universalismo das regras e 

métodos de escolha automáticos em lugar de particularismos e discricionariedade. Em sua 

análise, no caso do Congresso norte-americano, esses critérios estariam satisfatoriamente 

atendidos. As fronteiras institucionais estão definidas com clara identificação de suas 

atribuições e de seus membros, além do rigoroso critério de escolhas destes últimos por meio 

da competição eleitoral. A complexidade interna tem crescido ao longo do tempo e pode ser 

aferida pelo aumento da autonomia e importância das Comissões, pelo crescimento das 

agências especializadas das lideranças partidárias e pelos vários recursos materiais e 

administrativos colocados à disposição dos membros para o desempenho de suas atribuições. 

A estabilidade das regras e dos métodos internos de decisão estaria, para Polsby, demonstrada 

pela adoção do critério de senioridade para escolha dos membros e presidências das Comissões. 

É interessante notar que, na conclusão de seu trabalho, o autor reconhece que sua abordagem 

notadamente descritiva e organizacional deixa em aberto questões importantes do ponto de vista 

da construção de uma teoria que explique, por exemplo, o que causou essa elevada 

institucionalização, por que a divisão de trabalhos se deu dessa forma específica e quais as 

consequências dessa institucionalização. Para ele, pode ter sido o caso de os legisladores terem 

percebido o processo de institucionalização, com a divisão de atribuições pelas comissões e o 

critério de senioridade para compô-las, como incentivos para eles permanecerem no sistema e 
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para buscarem se especializar. Poder-se-ia argumentar que, além de outros efeitos óbvios da 

institucionalização, no caso do Congresso, o processo também contribuiu para o fortalecimento 

dos poderes da Casa dentro do sistema político e para difundir incentivos para que seus 

membros participem ativamente das decisões políticas (Polsby, 1968). 

Essas últimas observações apontam para uma abordagem metodológica e analítica que 

leva em conta os interesses dos indivíduos que integram as organizações, perspectiva que passa 

a ser explorada pelo novo institucionalismo a partir dos fundamentos do behaviorismo e da 

escolha racional. Também interessa notar aqui o elo dessa discussão com aquela acerca da 

democracia representativa, especialmente em se tratando do estudo dos Parlamentos modernos, 

que são instituições concebidas e forjadas no bojo de movimentos constitucionalistas 

democráticos em sua maioria. A democracia só pode ser praticada por meio de instituições que 

tenham como finalidade dar expressão à vontade geral do povo. Instituições fracas ou um baixo 

grau de institucionalização das organizações incumbidas dessas tarefas comprometem, afinal, 

o funcionamento da própria democracia. No entanto, essas instituições são concretamente 

estabelecidas e integradas por indivíduos que agem motivados por interesses pessoais, que 

podem comprometer os resultados esperados das ações coletivas. Esse paradoxo foi mais de 

uma vez percebido por análises sobre democracia e instituições.  

Trata-se, portanto, de perquirir se as instituições de um determinado Parlamento, 

notadamente as regras que comandam seu processo decisório sobre a produção das leis, 

produzem efeitos no comportamento dos indivíduos e nas decisões coletivas capazes de 

promover o fortalecimento da organização parlamentar e da democracia, pela indução de 

equilíbrio na agregação das preferências individuais sob a regra de deliberação por maioria. O 

novo institucionalismo enfrenta esses questionamentos abstraindo, metodologicamente, os 

aspectos específicos de normatividade e buscando desenvolver teorias que expliquem 

comportamentos empiricamente observados dos agentes individuais e coletivos encarregados 

das decisões legislativas, no contexto das instituições que regulam suas atividades. 

 

 

2.2 Estudos legislativos sob a perspectiva do novo institucionalismo 

 

 

Segundo Fernando Limongi, as pesquisas dos novos institucionalistas acerca dos 

Parlamentos foram fortemente marcadas pela busca de dar respostas aos resultados apontados 

por teóricos da escolha social no sentido de que, em esferas não regidas pela lógica do mercado, 
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as decisões sociais apresentam importantes problemas relacionados a sua estabilidade ao longo 

do tempo. Como, então, explicar a relativa estabilidade das instituições políticas, notadamente 

das Casas legislativas? (Limongi, 1994). O trabalho seminal de Kenneth Arrow, que relacionou 

de forma sistemática valores individuais e escolha social, culmina no chamado Teorema da 

Impossibilidade segundo o qual, ainda que as preferências dos agentes racionais encarregados 

de uma decisão sejam conhecidas, é impossível prever o resultado de sua deliberação coletiva 

ou, mesmo que eles possam chegar a uma decisão única e estável, a qualquer momento pode 

surgir uma nova proposta capaz de mudar o resultado da escolha anterior. Esse teorema, 

assumido de forma absoluta, implicaria a completa impossibilidade de um Parlamento adotar 

decisões com um mínimo de estabilidade (Arrow, 1963). McKelvey explorou, a partir dos 

mesmos fundamentos, a influência da escolha da agenda e concluiu que, se alguém puder 

controlar a definição das alternativas propostas para decisão e a sequência em que elas serão 

deliberadas, então será possível a esse agente obter qualquer resultado final, ainda que mantidas 

as preferências individuais dos incumbidos da decisão. Essa conclusão ficou conhecida como 

Teorema do Caos ou Teorema do Tudo é Possível, também apontando para os grandes 

problemas de decisão coletiva esperados no âmbito dos Parlamentos (McKelvey, 1976). 

Diante desses resultados baseados em modelos teóricos construídos sobre os postulados 

da escolha racional, a grande questão teórica colocada para os estudiosos dos órgãos de 

deliberação legislativa é a de como explicar a aparente estabilidade e previsibilidade dos 

resultados das decisões coletivas dos Parlamentos. Para responder a isso, os novos 

institucionalistas acrescentam um elemento fundamental ao modelo teórico da escolha racional: 

a ideia de que o comportamento dos indivíduos sofre constrições pela intervenção das 

instituições, e, assim, a escolha social depende destas como indutoras de equilíbrio, além de 

terem elas impactos no resultado político final alcançado. 

Parlamentos são órgãos coletivos, que devem tomar decisões colegiadas, compostos por 

indivíduos dotados de preferências pessoais e de poderes de decisão que atuam comandados 

por regra de deliberação de maioria diante de alternativas propostas e que enfrentam, portanto, 

os dilemas clássicos da decisão coletiva, como a não simultaneidade dos acordos, incertezas 

quanto aos riscos, assimetria de informações, jogos de soma zero, resultados não antecipados 

de escolhas racionais, incertezas quanto a custos e benefícios. Nesse contexto, a solução para 

produzir equilíbrio no sistema está nas instituições, entre as quais se destacam as regras de 

procedimentais legislativas, temas desta tese. 

Assim, a abordagem institucionalista dos estudos sobre Parlamentos evolui no sentido 

de considerar os efeitos das diversas instituições encontradas nas Casas legislativas destinadas 
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a resolver seus dilemas de decisão coletiva e alcançar seus objetivos, mantendo o foco no 

comportamento individual de cada legislador, considerado um ator racional, motivado por 

preferências claras e hierarquizadas e ação estratégica. A partir desses fundamentos, três teorias 

ou modelos são propostos para explicar o comportamento dos legisladores e os resultados de 

suas deliberações, a partir da intermediação das instituições que organizam o parlamento: o 

modelo distributivista, o informacional e o partidário. 

David Mayhew introduziu um postulado que permeia todos os estudos e análises do 

comportamento dos legisladores no que diz respeito à definição de suas preferências como 

atores racionais, tomadas, a parir daí, como exógenas na maioria dos estudos e teorias, a 

chamada conexão eleitoral. Ele assume como unidade de análise não o Congresso, mas o 

político, como ator racional. Ele parte da premissa de que os legisladores buscam acima de tudo 

a reeleição e interagem no Parlamento como atores racionais, perseguindo esse objetivo. Nessa 

ação enfrentam os dilemas típicos dos ambientes de decisão coletiva, como os resultados não 

antecipados de suas ações intencionais, a não simultaneidade dos acordos etc., que só podem 

ser contornados por meio de instituições. Para Mayhew, toda a estrutura do Congresso norte-

americano foi concebida para permitir que os legisladores possam obter benefícios para seus 

redutos eleitorais, numa postura classificada como distributivista, que estabelece uma relação 

personalizada com seus eleitores: o gabinete parlamentar, na capital e no Estado, o sistema de 

Comissões com o monopólio de jurisdição sobre políticas públicas e as próprias regras do 

processo decisório seriam instituições concebidas com tal propósito, caracterizado, então, por 

um paroquialismo muito bem percebido na alocação de recursos orçamentários, o chamado 

pork barrel. Para ele, a organização do Congresso está tão de acordo com os interesses eleitorais 

de seus membros que lhes seria difícil conceber uma melhor nesse sentido (Mayhew, 1974). 

A explicação distributivista para as instituições do Congresso norte-americano e para o 

consequente comportamento de seus integrantes se assenta essencialmente, portanto, no sistema 

eleitoral majoritário com distritos uninominais, que promove uma forte e direta identificação 

do legislador com seus eleitores numa base geográfica definida, o que torna mais facilmente 

identificáveis as políticas de interesse dos constituintes. Desse modo, a melhor estratégia para 

garantir uma eleição ou reeleição está em distribuir benefícios para as pessoas dessas 

localidades e evitar mudanças políticas não lhes interessem. Cada legislador estaria, assim, 

interessado em garantir recursos e políticas favoráveis aos seus constituintes. Contudo, tendo 

em vista a regra de decisão por maioria, eles precisam do apoio de certo número de pares para 

atingir esse propósito, pessoas com interesses diferentes dos seus, ou mesmo opostos a esses, o 

que implica na busca de acordos para obtenção do quórum deliberativo. Como as deliberações 
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não são concomitantes, torna-se, então, necessária a intermediação de instituições que garantam 

estabilidade a esse mercado de votos. Essas instituições seriam, no caso norte-americano, as 

Comissões do Congresso.  

Em seu livro sobre o voto pessoal, Cain, Ferejohn e Fiorina consideram que, apesar das 

relevantes diferenças entre o Congresso norte-americano e o Parlamento inglês, a distribuição 

de serviços aos constituintes representa importante meio pelo qual os legisladores podem obter 

apoio eleitoral pessoal, baseado não na vinculação partidária ou alinhamento com o Governo, 

mas em suas identidades e atividades em relação direta com o eleitorado. Os autores apontam 

para a existência de voto pessoal em grande escala nos Estados Unidos e para uma menor, mas 

possivelmente crescente, incidência na Grã-Bretanha. Esse fenômeno estaria relacionado ao 

declínio da lealdade partidária, volatilidade eleitoral e mudanças na natureza das campanhas, 

mas sua maior significação diz respeito às suas implicações no processo de formulação de 

políticas dentro do Legislativo e nas suas relações internas, vale dizer, no desenho institucional 

dos Parlamentos. Os processos e estruturas do Congresso norte-americano e do Parlamento 

inglês diferem grandemente. Enquanto o Congresso é um corpo descentralizado, com o trabalho 

legislativo e o poder distribuídos pelas Comissões e Subcomissões, numa estrutura amplamente 

responsiva aos desejos e demandas de seus membros, o Parlamento inglês tem seu 

funcionamento concentrado nos partidos e suas lideranças. Neste caso, a carreira política do 

legislador depende grandemente do partido, ao passo que, no outro, o sucesso eleitoral pode ser 

alcançado por diversos caminhos. Essas diferenças decorrem em grande parte de desenhos 

constitucionais explicitamente distintos, em especial no que concerne à separação de Poderes. 

Outra explicação vem, para os autores, de diferenças no sistema partidário. Segundo eles, por 

razões não complemente explicadas, os partidos na Bretanha se desenvolveram de modo a 

adquirir um efetivo controle sobre seus membros no Parlamento, enquanto os partidos nacionais 

norte-americanos seriam pouco mais do que fracas confederações de organizações locais ou 

estaduais. De todo modo, a natureza da representatividade da base eleitoral ajuda a explicar o 

grau de controle que os partidos e seus líderes exercem sobre os membros individuais da 

legislatura assim como a natureza e os efeitos das instituições que regem os processos decisórios 

internos das Casas legislativas. Estaria, assim, na conexão eleitoral uma das principais 

explicações para o funcionamento legislativo, suas instituições internas e o comportamento de 

seus membros, sendo a prestação de serviços aos constituintes uma importante estratégia para 

alcançar o objetivo primordial dos legisladores, que seria o de se manter no posto (Cain, 

Ferejohn e Fiorina, 1987). 
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Interessa notar, nesse passo, como a conexão eleitoral, mesmo em se tratando de 

sistemas majoritários semelhantes, pode induzir desenhos institucionais diferentes nos 

Parlamentos, devendo a explicação para tais diferenças ser buscada em outras variáveis, 

exógenas, como o ambiente constitucional, e endógenas, como os costumes parlamentares.  

No caso do Congresso norte-americano, Weingast e Marshall consideram que são as 

comissões legislativas as instituições que despontam como as principais responsáveis por 

garantir a distribuição de benefícios aos constituintes dos membros do Parlamento resolvendo 

os problemas inerentes aos custos de transação que indivíduos racionais, maximizadores e 

transitivos, com interesses heterogêneos, como os legisladores, enfrentam para tomar decisões 

coletivas pela regra de maioria, satisfazendo, assim, seus interesses eleitorais. As Comissões 

existiriam, então, basicamente para garantir os acordos transacionais num cenário de não 

simultaneidade das decisões coletivas, num modelo mais adequado aos interesses individuais 

dos legisladores do que o do mercado. As legislaturas, como as empresas, tenderiam a se 

organizar de modo a garantir estabilidade em seus contratos e diminuir os custos das trocas. 

Os autores assumem três pressupostos em sua análise. O primeiro, o de que 

congressistas representam e são politicamente responsivos aos interesses localizados dentro de 

seus distritos eleitorais; o segundo, o de que os partidos não são capazes de influenciar o 

comportamento individual dos representantes eleitos; e o terceiro, o de que a regra de maioria 

representa um constrangimento incontornável. Os problemas a serem resolvidos seriam os 

decorrentes da não contemporaneidade dos benefícios decorrentes de cada decisão, isto é, uma 

decisão tomada hoje poderá não ter efeitos imediatos e ser revogada no futuro e da não 

simultaneidade das trocas, o que coloca em risco a cooperação e o cumprimento dos acordos. 

As Comissões do Congresso norte-americano seriam instituições aptas a resolver esses 

problemas e a garantir a distribuição pretendida de benefícios aos redutos eleitorais dos 

legisladores, uma vez que atendem a três condições fundamentais. Primeiro, as Comissões são 

compostas por um número determinado de membros e possuem as seguintes propriedades: cada 

uma tem um conjunto de temas específicos que constituem sua jurisdição; no âmbito de sua 

jurisdição, a Comissão tem monopólio de agenda, isto é, apenas elas podem submeter ao 

Plenário da Casa alterações de status quo das políticas correspondentes, e as propostas da 

Comissão ao Plenário precisam ser aprovadas por maioria. A segunda condição é a existência 

de um sistema de designação dos membros das Comissões baseado num critério de senioridade, 

pelo qual o membro mantém seu lugar na Comissão o tempo que quiser, as posições de liderança 

dentro da Comissão também são definidas por senioridade e as prerrogativas dos cargos nas 

Comissões não podem ser trocadas por outras. A terceira condição é a de que os cargos vagos 
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são destinados a outros congressistas de acordo com os mesmos critérios. Esse modelo teria 

como efeitos proteção contra os comportamentos oportunistas, conferindo estabilidade aos 

acordos políticos, uma vez que cada Comissão disporia de poder de veto contra propostas 

oriundas de outras em sua jurisdição, reduziria os problemas referentes à não simultaneidade 

das trocas e poderia prover novos benefícios aos respectivos membros por conferir controle 

sobre as políticas de interesse de seus constituintes. O sistema de Comissões também teria 

efeitos sobre a formação de coalizões ad hoc no plenário, pois forçaria a inclusão dos membros 

da Comissão relevante na coalizão e tornaria menos flexível a possibilidade de seu surgimento, 

dada a consistência do arranjo institucional baseado na jurisdição das comissões. Revisada a 

evidência empírica dos fundamentos do modelo proposto, os autores concluem que os 

legisladores têm incentivos para desenharem instituições que lhes proporcione estabilidade aos 

acordos, diminuindo os custos de agência associados às trocas. Esse sistema ancorado nas 

Comissões seria superior aos mecanismos de troca de mercado no que concerne aos interesses 

dos legisladores.  

Uma limitação da análise assumida pelos autores e de especial interesse do presente 

trabalho diz respeito ao fato de que, embora argumentem que as regras legislativas mitigam 

certos problemas contratuais, eles não explicam como essas regras, elas mesmas, sobrevivem, 

quando poderiam ser modificadas. Esse ponto é relevante no contexto deste estudo, uma vez 

que analisamos principalmente instituições – regras do procedimento decisório - endógenas do 

Legislativo, isto é, desenhadas pelos próprios legisladores e passíveis de serem por eles 

modificadas a qualquer momento. Finalizando, eles consideram que as evidências empíricas 

coletadas e analisadas conduzem a quatro implicações em relação ao sistema de comissões do 

Congresso norte-americano. Primeiro, as Comissões são compostas por indivíduos altamente 

demandadores, isto é, com interesses nas respectivas áreas de jurisdição maiores do que o da 

média do plenário; segundo, o sistema garante ao legislador lugar na Comissão em que ele tem 

maior interesse; terceiro, os membros das Comissões ganham uma parcela 

desproporcionalmente maior na sua área política; e, quarto, se mudarem os interesses dos 

membros da Comissão em relação a uma política de sua área de jurisdição, essa política 

provavelmente mudará (Weinsgast e Marshall, 1983). 

As análises sobre o sistema de Comissões no Congresso norte-americano 

fundamentadas na abordagem distributivista da escolha racional foram capazes de construir 

certo consenso em torno da constatação de que elas são instituições detentoras de grande poder 

no processo decisório, uma vez que têm poder de veto sobre alterações nas políticas sob sua 

jurisdição, tornam-se especializadas em suas áreas, formulam políticas e as propõem e 
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controlam fortemente a agenda sobre os temas de seu interesse. Contudo, segundo Shepsle e 

Weingast, há lacunas nesse consenso, em especial quanto à ausência de uma explicação para a 

existência desse poder. Não lhes parecem suficiente apenas referências às regras existentes, 

uma vez que algumas das práticas que dão suporte aos poderes das Comissões não estão 

formalizadas nas regras ou se desenvolveram paulatinamente a partir delas. Algumas perguntas 

por eles levantadas e que carecem de respostas são: num sistema bicameral, como é possível a 

mudança na composição de uma comissão da maioria em uma das Casas ser suficiente para a 

alteração de uma política? Por que o procedimento que permite vencer o bloqueio das comissões 

(gatekeeping) na Casa dos Representantes, a petição para levar a matéria ao Plenário por 

decisão da maioria (discharge petition) é raramente utilizado? Como as Comissões mantêm 

influência sobre as mudanças políticas em suas áreas mesmo quando a proposição é levada ao 

plenário? Por que os membros da Casa anuem às Comissões, mesmo ao ponto de rejeitar 

emendas às propostas destas que teriam claro apoio da maioria no Plenário? Os autores 

oferecem respostas a esses questionamentos com uma explicação baseada na sequência dos atos 

procedimentais legislativos característica do Congresso norte-americano, pela qual as 

divergências eventuais entre as duas Casas na elaboração legislativa são resolvidas por uma 

Comissão mista (conference comittee) composta em sua maioria por membros da Comissão 

originalmente interessada. Para eles, uma vez que essa Comissão teria poderes para vetar 

alterações que não fossem do interesse da comissão com jurisdição sobre a matéria, o Plenário 

tenderia a reduzir seus custos de tempo e de obtenção de informações anuindo com a proposta 

inicial da Comissão, desde as primeiras etapas do processo (Shepsle e Weinsgast, 1987). 

Interessa à discussão proposta no presente trabalho a análise das regras procedimentais que 

estabelecem a sequência das fases e atos no processo de formação de uma lei, isto é, a análise 

da definição quanto à modificação do status quo de uma política, sendo relevante considerar o 

quanto as decisões finais, em geral adotadas pela maioria da Casa, são capazes de modificar 

aquelas adotadas nas etapas precedentes, por exemplo, pelas Comissões. Caso a solução final 

venha por uma decisão de maioria do Plenário de uma das Casas quanto às modificações 

introduzidas pela outra, como é o caso dos projetos de lei em geral no Congresso brasileiro, ou 

pelo Plenário de ambas, como ocorre na apreciação dos eventuais vetos presidenciais, seriam 

de se esperar efeitos em sentido contrário ao apontado pelos autores para o Congresso norte-

americano e seu sistema de Comissão de conferência. As Comissões tenderiam a anuir 

previamente com as preferências do Plenário, em especial da Casa incumbida do exame final, 

e esta levaria em conta a posição do Governo em relação à mudança política, dada a 
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possibilidade de veto e os custos envolvidos na rejeição deste. Não há, até aqui, evidências 

empíricas nesse sentido. 

Uma espécie de crítica interna ao modelo distributivista foi feita por Gilligan e Krehbiel 

ao desenvolverem a abordagem informacional no estudo do Parlamento, pela qual sugerem que 

o sistema de Comissões surgiu não com o propósito de garantir os ganhos mútuos da troca, mas 

com a finalidade de auferir ganhos mútuos da especialização, obtendo, produzindo e 

distribuindo informações sobre políticas públicas com o propósito de reduzir as incertezas das 

decisões. Seus trabalhos partem de duas premissas básicas. A primeira, a de que, pela regra de 

maioria, todas as designações para as Comissões e as ações dessas estão, em última instância, 

sujeitas ao controle da maioria. A segunda, a premissa da incerteza, segundo a qual os 

legisladores não podem antecipar com absoluta certeza se os efeitos das decisões políticas por 

eles adotadas serão aqueles por eles desejados. Não haveria sentido, para eles, em a maioria 

abrir mão de seus interesses em favor de Comissões formadas por legisladores altamente 

demandadores, com objetivos diferentes ou opostos aos seus. A abordagem distributivista, 

nesse caso, parece aceitar a ideia de que a maioria cederia aos interesses da minoria, sem ganhar 

nada em troca. Por outro lado, é elevado o custo de obtenção de informação sobre assuntos tão 

diversos quanto os propostos a um Parlamento. Como os legisladores estão sempre interessados 

em reduzir suas incertezas, as Comissões parlamentares seriam instituições concebidas para 

obter e compartilhar informações, por meio da especialização de seus membros e de seus 

relatórios para o Plenário, reduzindo esses custos e, assim, beneficiando a todos. As regras 

procedimentais do processo decisório legislativo podem ter efeitos informacionais na medida 

em que confiram às Comissões poderes e recursos para obter informações e incentivos para 

compartilhá-las com os demais legisladores. Por outro lado, podem favorecer comportamentos 

estratégicos de uso da informação em busca de interesses mais particulares, das Comissões ou 

de grupos. Em comum com os distributivistas, esses autores também veem as Comissões do 

Congresso norte-americano como as principais instituições encarregadas dos trabalhos e 

decisões parlamentares (Gilligan e Krehbiel, 1989; Krehbiel, 1991). Essa discussão é levada 

em conta na análise dos dados referentes às regras procedimentais da Câmara dos Deputados e 

seus efeitos no processo decisório, com apoio em estudos recentes sobre o Parlamento brasileiro 

sob ótica informacional, em especial de Fabiano Santos e Acir Almeida. 

A contraposição às análises de cunho distributivista se deu, no ambiente da Ciência 

Política norte-americana, por meio de estudos que buscaram compreender a relevância dos 

partidos políticos, instituições tradicionalmente afastadas nessas análises e consideradas como 

não importantes nas decisões políticas do Congresso. Kiewiet e McCubbins resgatam o papel 
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dos partidos políticos e sua importância para a compreensão do funcionamento do Congresso 

norte-americano, desafiando o que eles chamam de hipótese da abdicação, pela qual os partidos 

políticos teriam renunciado a seus poderes em favor das Comissões e, portanto, dos interesses 

individuais de seus afiliados. Os autores buscam demonstrar, a partir dos princípios da 

delegação, que pela lógica desse mecanismo os partidos não perderam sua capacidade de 

alcançar seus objetivos, mas, ao contrário, muitas vezes a delegação foi a estratégia mais 

adequada para atingi-los. O próprio sistema de Comissões do Congresso atenderia de modo 

eficiente a essa finalidade (Kiewiet e McCubbins, 1991). 

Em outro trabalho, Cox e McCubbins também colocam em questão a visão tradicional 

de fraqueza dos partidos políticos no Congresso norte-americano, tidos como débeis e sem 

influência nas decisões, diante dos poderes expressivos das Comissões, e argumentam que os 

partidos, em especial o partido majoritário, detém controle sobre a agenda da Casa, formando 

uma espécie de cartel legislativo, que lhes confere o poder de ditar as regras de comando e a 

estrutura do processo legislativo. Tais poderes têm, em sua visão, duas consequências. A 

primeira, a de que o processo legislativo em geral e a atuação das Comissões em particular 

operam em favor dos interesses do partido majoritário. A segunda, a de que, uma vez que os 

membros do partido majoritário detêm as vantagens estruturais, serão eles os atores principais 

nos acordos políticos, uma vez que controlam as regras de procedimento e a agenda do Plenário 

(Cox e McCubbins, 1993). 

Como se vê, um ponto forte na teoria partidária é o argumento relativo ao controle da 

agenda, que, associado à regra de maioria, seria capaz de explicar os resultados legislativos 

coerentes com os interesses do partido ou coalizão majoritária e não dominados pelas 

motivações particularizadas de grupos com interesses mais exacerbados, como postula a 

explicação distributivista para o sistema de comissões do Congresso norte-americano. 

Um dos conjuntos de regras procedimentais tratados neste trabalho diz respeito à 

distribuição dos poderes de agenda no Regimento Interno da Câmara dos Deputados entre os 

diversos agentes internamente envolvidos no processo de formação das leis. Amorim Neto, Cox 

e McCubbins (2003) abordam essa questão de um ponto de vista institucional mais amplo, qual 

seja, o do nível de controle do Governo, por meio de sua coalizão parlamentar, da agenda da 

Casa, estudando principalmente os resultados de Plenário no período entre 1989-1998. As 

evidências apresentadas por eles são no sentido de que apenas o Governo Fernando Henrique 

teve apoio majoritário na Câmara nesse período e de que, sob ele, existiu um cartel de agenda, 

com elevadas taxas de êxito da coalizão governista no sentido de evitar temas na agenda 

contrários a seus interesses e de aprovar matérias importantes para o Executivo. Esse resultado 
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é em parte atribuído a regras procedimentais capazes de concentrar poderes nos Líderes 

partidários, no Presidente da Casa e em outros agentes. Faz parte do escopo desta tese identificar 

essas regras, descrever sua aplicação e analisar seus efeitos, bem como considerar mudanças 

institucionais ocorridas na Casa desde 1988, sob a Constituição vigente (Amorim Neto, Cox e 

McCubbins 2003). 

Estudos comparados, como o de Herbert Döring, revelam que as explicações 

distributivista, informacional e partidária não são necessariamente excludentes. Diferentes 

desenhos institucionais de Parlamentos, com diferenciadas instituições e regras de 

procedimento, podem produzir efeitos mistos no comportamento dos legisladores e nos 

resultados de escolhas coletivas, passíveis de serem mais bem explicados às vezes por uma às 

vezes por outra teoria (Herbert Döring, 1995). Como se destaca um pouco adiante, os estudos 

políticos recentes do Parlamento brasileiro têm apontado numa e noutra direção, com a 

indicação da existência de elementos distributivistas, informacionais e partidários em vários 

aspectos do funcionamento do Congresso Nacional, o que reflete o modelo institucional 

introduzido pela Constituição de 1988, apontado como semipresidencialista, ou 

semiparlamentar, merecedor da designação já consagrada de presidencialismo de coalizão.  

 

 

2.3 As normas procedimentais legislativas e seus efeitos 

 

 

Um ponto que se observa nesses textos referenciais de perspectiva neoinstitucionalista 

dos estudos sobre Parlamento é que, embora as normas procedimentais sejam mencionadas 

como instituições importantes na organização do Legislativo e no seu processo decisório, o 

conteúdo específico dessas regras e de seus efeitos no comportamento dos indivíduos e nas suas 

deliberações coletivas não aparece com destaque em muitas análises. Partidos e Comissões, por 

exemplo, são vistos como mais relevantes para a compreensão do funcionamento do 

Parlamento, do comportamento de seus membros e de suas decisões.  

As regras procedimentais são muitas vezes consideradas como exógenas e tratadas como 

dados dentro desses modelos teóricos concebidos a partir dos postulados da escolha racional, 

que tem como pressuposto a existência de preferências conhecidas dos indivíduos, e não como 

sendo as próprias regras instituições a serem explicadas em sua origem, desenho e efeitos, uma 

vez que são resultados de decisões tomadas em algum momento por detentores de poder em 

busca de seus interesses. Também não se leva em conta, de modo geral, sua mutabilidade, tanto 
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em termos de alterações formais, decididas pela assembleia, quanto informais, por via de 

interpretações e costumes, nem tampouco são consideradas as consequências de sua violação 

para o Parlamento e para a democracia. 

Nessa chave analítica, é pertinente a pergunta sobre se essas regras procedimentais 

legislativas teriam de fato efeitos nas decisões do Parlamento, mormente quando se considera 

que elas, em tese, podem ser alteradas pela própria assembleia de acordo com a conveniência e 

o interesse da maioria em aprovar determinada legislação. A observação empírica, todavia, 

como observa Gary Cox, é no sentido oposto, no de que elas têm efeitos importantes e não são 

alteradas com a frequência que seria esperada. Em seu ensaio, o autor oferece um 

enquadramento teórico para as regras de procedimento legislativo e seus efeitos útil para os fins 

do presente trabalho, tanto por seus fundamentos na metodologia e nos pressupostos do novo 

institucionalismo, quanto por ensejar o estudo comparativo de regras e Parlamentos, a partir de 

uma mesma abordagem analítica (Cox, 2000). Para esse propósito também se busca 

contribuições em capítulos do livro digital editado por Herbert Döring, que traz uma ampla 

pesquisa envolvendo dezesseis Parlamentos europeus e o norte-americano, também ancorada 

em conceitos e instrumentais metodológicos institucionalistas e de escolha racional (Döring, 

1995). 

Como observa Döring na introdução desse trabalho de pesquisa por ele coordenado, os 

detalhes institucionais dos diferentes desenhos de Parlamentos são importantes para dar 

substância aos modelos teóricos de análise e eventualmente direcionar seus ajustes. Assim, se, 

como postula o institucionalismo, os procedimentos legislativos afetam os resultados, é 

interessante tanto do ponto de vista prático quanto do teórico ter o maior número possível de 

informações sobre as legislaturas que se organizam a partir da regra de maioria, das preferências 

pessoais de seus membros e da sua inserção no contexto mais amplo institucional do estado, 

particularmente, das democracias (Döring, 1995). 

Em sua análise sobre os efeitos das regras legislativas, Gary Cox considera como elas 

afetam tanto o processo quanto os resultados da atividade de elaboração das leis. Por regras de 

procedimento legislativo, ele entende tanto normas regimentais que podem ser alteradas pelos 

próprios legisladores quanto as provisões estatutárias ou constitucionais que afetam a 

apreciação de projetos de lei, a exemplo dos mecanismos de urgência existentes em Parlamentos 

latino-americanos (Cox, 2000).  

A primeira questão colocada pelo autor é saber se de fato as regras legislativas podem 

ter qualquer efeito se elas puderem ser modificadas pela assembleia. Aqui ele distingue dois 

tipos de normas: as exógenas, que não podem ser modificadas ordinariamente pelo Parlamento, 
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e as endógenas, que podem ser mudadas a qualquer momento pelos próprios legisladores. Nesse 

último caso é particularmente pertinente a questão sobre se de fato essas normas têm algum 

efeito na produção legislativa, já que a maioria pode modificá-las para viabilizar a aprovação 

de determinada legislação. Além disso, se as normas são resultado das preferências dos 

legisladores, a escolha delas sofre dos mesmos problemas de instabilidade comuns às demais 

decisões coletivas, e elas tenderiam a se equilibrar sempre em torno das preferências do 

legislador mediano. Como explicar, então, a constatação empírica de que as regras 

procedimentais dos Parlamentos são razoavelmente estáveis e de fato afetam a produção 

legislativa? Três explicações são oferecidas por Cox: as regras podem ter fundamento 

constitucional, e será necessária uma maioria qualificada para alterá-las; as regras favorecem o 

partido majoritário e podem protegê-lo; e (ou) os legisladores podem estar por demais ocupados 

para mudar as regras (Cox, 2000).  

O primeiro argumento remete à discussão sobre constitucionalismo, democracia e 

processo legislativo, objeto do Capítulo 1 deste trabalho. Como lá destacado, alguns autores 

entendem que não apenas as regras constitucionalmente estabelecidas teriam estabilidade e 

estariam isentas de modificação pelo Parlamento, mas também aquelas normas regimentais 

diretamente delas decorrentes ou de seus princípios. A alteração de uma regra constitucional 

demanda, na maioria dos Parlamentos, um procedimento legislativo especial e um quórum de 

aprovação superior ao requerido para as decisões comuns. Os estudos comparativos entre 

legislaturas também apontam a existência de mecanismos constitucionais ou regimentais 

capazes de proteger as regras procedimentais de mudanças frequentes. Nesse sentido, Döring 

relata que, de dezesseis Parlamentos de países da Europa Ocidental avaliados, seis exigem uma 

maioria especial para alterar as regras regimentais de procedimento. Nos Parlamentos latino-

americanos esse tipo de disposição também é encontrado. Esses procedimentos especiais 

exigidos para alteração das regras também podem conferir ao partido majoritário ou coalização 

a capacidade de se opor às mudanças procedimentais que lhes desagradem, quando o status quo 

lhes favoreça de modo geral (Döring, 1995). 

Gary Cox classifica os efeitos das regras regimentais em efeitos próximos, 

intermediários e finais. Os primeiros referem-se à distribuição de recursos e de poder de agenda, 

o que induz o segundo conjunto de efeitos, que é o relativo ao cardápio de políticas a serem 

escolhidas e à forma como são elas votadas, e, finalmente, há os efeitos sobre o comportamento 

de votação e o impacto sobre a política efetivamente escolhida (Cox, 2000). 

Em relação ao primeiro conjunto de efeitos, a distribuição de poderes de agenda, Herbert 

Döring aponta para a existência de uma grande variedade de mecanismos de definição de 
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agenda entre os sistemas parlamentaristas da Europa Ocidental. Ele demonstra também como 

as diferentes regras de controle da agenda afetam os resultados políticos e levam a graus mais 

ou menos intensos de controle dos Governos sobre os Parlamentos (Döring, 2001). Dentro do 

escopo do presente trabalho, busca-se identificar mais detidamente os poderes de agenda 

distribuídos por normas internas da Câmara dos Deputados e seus efeitos no comportamento 

dos parlamentares e na produção legislativa, bem como analisá-los do ponto de vista das teorias 

institucionalistas distributivista, informacional e partidária e das teorias democráticas. 

Ao considerar a maneira como os poderes de agenda podem afetar o cardápio de 

alternativas submetidas à escolha dos legisladores, Gary Cox classifica esses poderes em duas 

grandes categorias: o poder de incluir ou excluir projetos da pauta do Plenário e o poder de 

evitar alterações do projeto por meio de emendas de plenário. A agenda de Plenário pode ser 

estabelecida segundo dois modelos: no primeiro, é o próprio Plenário, por maioria, que decide 

quais matérias serão consideradas; no segundo essa definição é feita pela maioria dentro do 

partido majoritário (ou coalizão), se existir. Ou seja, regras procedimentais podem garantir que 

a decisão de incluir uma matéria na agenda do Plenário seja sempre tomada pela maioria deste, 

quer ao início do processo, como ocorre em alguns Parlamentos europeus, quer ao fim. 

Alternativamente, os efeitos dessas regras podem operar no sentido de garantir ao partido 

majoritário (ou coalizão) o controle da agenda do Plenário, impedindo o acesso de propostas 

contrárias aos seus interesses ou forçando a agenda para as políticas e os temas prioritários para 

ele ou para o Governo que eventualmente represente. Essa discussão se dá no contexto dos 

estudos sobre o Congresso norte-americano entre os que apontam evidências distributivistas 

favoráveis ao modelo de decisão da maioria do Plenário e os que assumem como referência a 

explicação partidária para o controle da agenda (Cox, 2000). No caso do Brasil, tem-se 

considerado nas análises os expressivos poderes de agenda do Presidente da República e, em 

alguma medida, das coalizões legislativas, sem, no entanto, uma descrição mais precisa desses 

mecanismos e de seus efeitos dentro do Parlamento. 

O segundo tipo de poder a ser considerado, ainda sob o aspecto do controle da agenda, 

diz respeito à capacidade de regular o debate e a apresentação de emendas do Plenário, uma vez 

que, mesmo nos casos em que há um controle efetivo sobre a pauta de votações, quer pela 

maioria, quer pelos partidos, projetos podem vir a ser considerados em função de eventos 

exógenos, à revelia dos interesses de uns ou outros, ficando sujeitos a alterações propostas em 

plenário. Em alguns Parlamentos, regras procedimentais, constitucionais ou regimentais, 

conferem ao Governo, como no caso da França, ou a outros agentes, poderes para evitar 

alterações em suas proposições legislativas (Cox, 2000). Há procedimentos regimentais na 
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Câmara dos Deputados, descritos e analisados no Capítulo seguinte, que regulam os poderes de 

apresentação de emendas tanto nas Comissões quanto no Plenário, com efeitos importantes nas 

escolhas e nos resultados legislativos. 

Com relação ao efeito das regras no comportamento de votação, ele pode se dar por dois 

grandes caminhos: um, permitindo que os formadores da agenda controlem quem pode 

monitorar os votos; e outro, providenciando maneiras de fazer pagamentos laterais. No primeiro 

caso, pode haver conflitos de preferências entre os constituintes, o legislador e seu partido. 

Assim, podem existir regras que permitam ao legislador individual se ocultar de seus eleitores 

nas decisões sobre questões impopulares ou mantê-los sob a vigilância de seus Líderes. Uma 

maneira de dar cobertura aos legisladores é a votação em uma só proposição de matérias de 

interesse geral juntamente com temas menos populares por procedimentos que não permitam 

emendas. No segundo caso, podem ser feitas compensações laterais para viabilizar acordos ou 

vencer obstruções, como a indicação para Comissões, para o desempenho de missões 

específicas de interesse do parlamentar ou, ainda, posições que reúnam mais recursos humanos 

e materiais disponíveis (Cox, 2000). Há procedimentos regimentais na Câmara dos Deputados 

que podem ser ter esse tipo de efeito, como a votação em globo de projetos e de emendas em 

grupos e processo simbólico de deliberação, sem identificação nominal dos votos. 

Na segunda parte do ensaio, Gary Cox examina como as regras podem afetar as escolhas 

políticas finais. Dois aspectos são considerados: o primeiro, o de como as regras capacitam o 

partido majoritário ou coligação a conseguir o que quer; e o segundo, como elas podem 

simplificar as negociações legislativas. Quanto ao primeiro aspecto, as regras podem dar 

poderes ao partido majoritário ou coalizão em três estágios do processo legislativo: o da 

definição da agenda, o do oferecimento de emendas e o de votação. Importa identificar se em 

cada estágio, as regras procedimentais podem ter o efeito de conferir poderes para fazer com 

que a política final escolhida seja a que favorece a maioria. Diferentes modelos são sugeridos. 

No “modelo chicote” (whip model), os Líderes da maioria exercem disciplina sobre seus 

membros quando eles votam. No modelo de regra restritiva, antes de votar o projeto, decide-se 

em que condições ele poderá ser emendado no Plenário. No modelo de agenda partidária, o 

controle é feito antes de o projeto chegar ao Plenário, ainda no âmbito das Comissões. Quanto 

ao segundo aspecto, as regras de procedimento podem proporcionar meios de simplificar as 

negociações legislativas com menores custos de negociação (Cox, 2000).  

No caso da Câmara dos Deputados, estudos apontam para a possibilidade do surgimento 

de cartel de agenda controlado pela coalizão de Governo, justificado em parte pela existência 

de regras procedimentais capazes de conferir poderes de agenda aos partidos e seus Líderes, em 
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especial quando esses atuam como base de apoio parlamentar ao Presidente da República 

(Amorim Neto, Cox e McCubbins, 2003). Em outro momento, buscamos demonstrar como as 

regras procedimentais vigentes conferem expressivos poderes de influência, nas várias fases do 

processo de formação das leis e nos resultados das deliberações em geral, ao Presidente da Casa, 

que nem sempre atua como quadro partidário (Vieira, 2009). 

Estudos legislativos relativos ao Congresso Nacional brasileiro têm se defrontado com 

as peculiaridades do desenho institucional adotado na Constituição vigente, tanto quanto à 

configuração de uma democracia representativa organizada com a finalidade de atender a 

necessidades e expectativas de igualdade, liberdade e desenvolvimento, quanto à particular 

feição conferida ao nosso regime republicano federativo, com separação de Poderes (artigo 1º 

a 3º da Constituição Federal), produto da sociedade e da história do País. Em tal contexto, 

pesquisadores pátrios têm buscado identificar os elementos de aproximação e distanciamento 

dos modelos teóricos sugeridos pelo neoinstitucionalismo de escolha racional para o estudo do 

comportamento e dos resultados parlamentares, em suas vertentes distributivista, partidária e 

informacional. A percepção inicial é a de que a compreensão do modo de organização do 

Parlamento brasileiro, de seu processo decisório e do comportamento dos seus legisladores deve 

levar em conta tais características particulares, que por vezes se aproximam do paradigma 

presidencialista do Congresso norte-americano e por vezes apresentam traços relevantes em 

comum com os regimes parlamentaristas europeus. 

É nesse sentido que Sérgio Abranches (1988) aponta para o que considera um dilema 

enfrentado pelos constituintes de 88, o qual, para ele, não dizia propriamente respeito ao sistema 

de representação nem ao sistema partidário até então existentes no País, pois esses não diferiam 

dos encontrados nas democracias modernas, mas, sim, ao desafio de responder à demanda por 

um ordenamento político institucional capaz de reunir e dar coerência a pressões advindas de 

uma sociedade marcada por heterogeneidades e discrepâncias, sem o que não haveria condições 

de os Governos futuros intervirem com legitimidade no sentido de reduzir as desigualdades e 

responder aos interesses dos diversos setores. Para esse autor, a especificidade do modelo 

brasileiro resultante desse dilema não reside em nenhum dos seus elementos isoladamente 

considerados, mas numa inusitada combinação deles, sendo o Brasil a única democracia 

moderna a combinar representação proporcional, multipartidarismo e presidencialismo e, ainda, 

a organizar os Governos com base em grandes coalizões partidárias. Daí a consagrada alcunha 

de “presidencialismo de coalizão” para identificar nosso peculiar arranjo político institucional. 

A formação das coalizões, nessa configuração presidencialista, envolve, segundo essa análise, 

três etapas: a aliança eleitoral em torno de diretrizes programáticas mínimas, a constituição do 
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Governo, com a repartição dos cargos políticos, e o funcionamento efetivo da coalizão 

traduzido na implementação da agenda de Governo. É na passagem crítica da segunda para a 

terceira etapas que se inserem os mecanismos de controle dos processos decisórios internos do 

Congresso e a atuação dos Líderes partidários comprometidos com o Governo, mas que também 

atuam como coordenadores dos interesses de suas respectivas agremiações, interesses que 

podem se colocar em conflito com os do Executivo, especialmente quando políticas públicas 

impopulares devem ser implementadas e nas conjunturas de crises econômicas e sociais 

(Abranches, 1988).  

Estudos desenvolvidos a partir da consideração desse peculiar modelo institucional 

buscaram aplicar a teoria das coalizões formuladas em ambientes parlamentaristas ao caso 

brasileiro. Em especial, trata-se de investigar se esses gabinetes formados em regime 

presidencialista podem funcionar como as coalizões parlamentaristas, nas quais se verificam 

um alto grau de disciplina partidária nas decisões de Plenário e uma grande sintonia com as 

propostas legislativas advindas do Governo. Octavio Amorim Neto, por exemplo, buscou testar 

e identificar o grau de disciplina partidária em face de fatores como a formação de gabinetes 

(distribuição de ministérios), o decurso do tempo e a abrangência ideológica (Amorim, 2000).  

Essa discussão serve de pano de fundo para se tentar entender o comportamento dos 

membros do Parlamento no Brasil, inseridos nesse sistema complexo, em que vários fatores 

institucionais e culturais interferem nas escolhas dos eleitores e na tomada de decisões 

legislativas e de Governo.  

Especialmente no que diz respeito à compreensão dos processos decisórios internos do 

Parlamento e à participação dos diversos agentes que nele interferem, importa indagar sobre o 

efetivo controle, pelos partidos, por meio de Líderes e dos Presidentes das Casas, dos postos e 

dos mecanismos determinantes na tramitação e aprovação de propostas de seu interesse e no 

impedimento do sucesso de iniciativas que estejam em desacordo com seus programas. Duas 

vertentes teóricas vão aqui se contrapor, no esteio das principais linhas de análise 

neoinstitucionalistas hodiernas discutidas no Capítulo precedente. De um lado, há os que veem 

o comportamento dos legisladores brasileiros como essencialmente vinculado a interesses 

particulares e paroquiais, relacionados com a procura de incrementar a própria carreira e o 

sucesso eleitoral, o que faz com que o grau de fidelidade partidária seja pequeno, com que as 

lideranças dos partidos sejam fracas e obriga o Governo a recorrer com frequência a 

mecanismos de cooptação individual. De outra parte, estudos intentam demonstrar, 

contrariamente, que o grau de fidelidade dos membros do Parlamento em relação às orientações 

de seus líderes partidários é elevado, identificando-se nas normas internas das Casas legislativas 
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mecanismos de concentração de poderes que permitem aos Líderes e ocupantes de postos- 

chaves o controle dos trabalhos legislativos. 

Na primeira linha, caracterizada como distributivista, Barry Ames discutiu os efeitos 

das estruturas políticas formais sobre o comportamento dos políticos e sobre os resultados dos 

processos políticos. Em sua visão, o Brasil tem uma crise permanente de governabilidade em 

razão do sistema político e eleitoral, que, de uma parte, produz partidos fracos e indisciplinados 

e, de outra, obriga o Presidente da República a formar coalizões de governo num Congresso 

que apresenta um grande número de atores com poder de veto. Esses atores, tendo o controle 

sobre as decisões do Parlamento, assumem um comportamento marcadamente fisiológico e 

paroquial, obrigando o chefe do Executivo a distribuir benefícios em forma de cargos e 

programas de obras para arregimentar apoio para suas políticas (Ames, 2001).  

Pereira e Mueller, analisando o comportamento parlamentar em Governos de coalizão, 

associado pelos teóricos a altos custos de formação, chegam a conclusão algo diversa da 

sugerida por Ames quanto à governabilidade. Eles consideram que o controle que o Executivo 

mantém da execução das emendas parlamentares ao Orçamento lhe permite obter apoio no 

Legislativo a baixo custo, beneficiando-se da atitude distributivista dos legisladores. Além 

disso, identificam a existência de normas e procedimentos legislativos capazes de garantir ao 

Executivo a preservação da substância de sua proposta, controlando as alterações promovidas 

pelos parlamentares (Pereira e Mueller, 2002). 

Numa e noutra perspectiva, os ocupantes de cargos de direção e coordenação dos 

trabalhos legislativos, como os Líderes de partidos, Presidentes de Comissões e os membros da 

Mesa Diretora, não desempenhariam papéis relevantes no processo decisório interno, superados 

pela postura indisciplinada e individualista dos parlamentares. 

Ainda sob a ótica comportamental distributivista, David Samuels estuda as carreiras 

políticas no Brasil a partir da teoria da ambição. Para ele, os deputados federais brasileiros, em 

função do sistema de lista aberta, dependem de sua inserção política em nível estadual. Assim, 

eles valorizam postos fora do Parlamento que lhes possibilitem distribuir mais benefícios locais.  

Mesmo a participação na distribuição de recursos do Orçamento se daria em função de obter 

postos nos Estados, e não necessariamente com vistas à reeleição. Esse tipo de atuação não 

fortaleceria o Congresso, produzindo carreiras legislativas curtas, sem especialização. No 

entanto, Samuel destaca que o estudo dos 10 anos de democracia no Brasil após 1988 conduz 

também à percepção de que há uma importância crescente das instituições legislativas na 

configuração do recém-inaugurado regime e que as peculiares motivações de carreira política 
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identificadas no País têm trazido significativas consequências para a estrutura e divisão de 

tarefas dentro no Parlamento (Samuels, 2003).  

Quanto a esse aspecto, é interessante notar que dos 12 Deputados que exerceram a 

Presidência da Câmara dos Deputados desde 1987, apenas dois se candidataram, logo após o 

mandato parlamentar, a cargo eletivo no Poder Executivo. Os demais ou postularam o retorno 

ao Congresso ou não se candidataram no período seguinte, o que está em discrepância com os 

resultados gerais propostos por Samuels.  

Uma possível explicação para esse fenômeno pode estar na divisão de tarefas dentro do 

Congresso que veio a produzir uma concentração específica de poderes conferidos ao 

Presidente da Câmara dos Deputados, fazendo com que os ocupantes desse cargo tenham 

interesse em desenvolver uma atuação mais especializada e focada no Parlamento. Esse fato foi 

constatado e analisado por Figueiredo e Limongi em seu trabalho sobre lideranças políticas na 

Câmara dos Deputados do Brasil. Nesse estudo, os autores começam por observar que a 

igualdade de prerrogativas constitucionalmente conferidas de modo igualitário a todos os 

membros do Poder Legislativo é contrastada pela maneira desigual como as normas internas 

que regem seus trabalhos distribuem os direitos parlamentares. Assim, a descentralização e a 

fragmentação do Parlamento, que se poderiam esperar a partir das normas constitucionais, 

acabam por não se verificarem na prática, uma vez que a organização do processo decisório 

distribui de maneira desigual e concentradora recursos e atribuições parlamentares, criando um 

segmento privilegiado de líderes em contraste com uma maioria que não tem acesso a tais 

benefícios. Disso resulta uma centralização dos trabalhos e das decisões nas mãos de uns 

poucos. Para eles, a concentração de prerrogativas ajuda a entender a conexão entre carreira 

parlamentar e ocupação de postos privilegiados dentro da Câmara dos Deputados, para os quais 

se requer maior experiência legislativa (Figueiredo e Limongi, 2002).  

Isso aponta para carreiras políticas mais focadas no Legislativo, em contraste com as 

características gerais observadas, que são as de carreiras com pouca especialização e baixas 

taxas de reeleição, marcadas por uma alta rotatividade entre postos legislativos e executivos. 

Desse modo, ao considerarem as carreiras políticas e as carreiras parlamentares no Brasil, 

Figueiredo e Limongi concluem sua análise as descrevendo como caracterizadas por uma baixa 

especialização da atividade parlamentar, configurada esta pela pequena experiência dos 

legisladores eleitos e por uma alta rotatividade com outros cargos, eletivos ou não, fora do 

Legislativo e fora da esfera federal. No entanto, constatam que, não obstante isso, os cargos de 

liderança no Congresso Nacional mostram estabilidade e seus ocupantes apresentam carreiras 

mais especializadas na atividade legislativa e parlamentar do que seus pares. A explicação para 
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esse fato estaria, segundo os autores, na estrutura de incentivos internos conferidos pelas 

normas de organização parlamentar capazes de se tornarem atraentes o bastante para incentivar 

longas carreiras no Legislativo (Figueiredo e Limongi, 2002). 

Numa outra vertente teórica, a crítica em relação à transposição para o Brasil do modelo 

de explicação do comportamento dos legisladores forjado a partir do Congresso norte-

americano, no qual predomina, na visão da maioria de seus analistas, uma postura individualista 

e paroquial dos parlamentares, começou a ser construída por autores como Argelina Figueiredo 

e Fernando Limongi, a partir do questionamento de algumas premissas. De acordo com esses 

autores, essa visão monolítica, segundo a qual os legisladores se movem unicamente em função 

de obterem e distribuírem benefícios que garantam suas reeleições nos respectivos distritos, não 

se aplica totalmente ao Brasil, uma vez que o nosso ordenamento político não reproduz as 

condições institucionais e motivacionais que levariam os parlamentares a basearem suas 

carreiras unicamente em vínculos pessoais e apartidários com seus constituintes e com o 

Executivo, como ocorre com o sistema eleitoral majoritário dos Estados Unidos. Há, para eles, 

que se considerar fatores políticos e elementos institucionais que diferenciam o Parlamento 

brasileiro do norte-americano. Entre esses figuram, primeiro, a complexidade de nosso modelo 

de representação, que permite diferentes estratégias eleitorais; depois, o peso de normas 

institucionais e regimentais que regulam o processo decisório do Legislativo, de modo a 

conferir importante papel aos partidos políticos e aos seus Líderes no Congresso, inclusive na 

distribuição de cargos aos membros das bancadas e na subscrição de emendas coletivas ao 

orçamento; e, finalmente, a forte concentração de poderes legislativos do Presidente da 

República, que lhe permite formar coalizões de Governo baseadas na condução dos Líderes 

partidários no Congresso e na fidelidade das bancadas, além de grandes possibilidades de 

interferência na agenda parlamentar. No seu estudo sobre partidos políticos na Câmara dos 

Deputados no período de 1989 a 1994, Figueiredo e Limongi desafiam a visão dominante até 

então de que o Legislativo brasileiro seria caracterizado pelo comportamento individualista e 

indisciplinado dos seus integrantes, ao ponto de comprometer o desempenho de suas funções 

institucionais. Nessa compreensão, o número excessivo de partidos políticos, sua falta de 

coesão interna e a fraqueza de suas lideranças não permitiriam a coordenação da ação 

parlamentar, o que, associado ao sistema eleitoral de representação proporcional com lista 

aberta, propiciaria uma atuação basicamente paroquial dos legisladores em busca de suas 

respectivas reeleições. Analisando dados sobre votações nominais no Plenário da Câmara dos 

Deputados, os autores encontram um elevado grau de previsibilidade nos resultados das 

deliberações, considerando-se as orientações dadas pelos Líderes partidários. Para eles, o 
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elevado número de partidos não representa uma dificuldade real, visto que estes apresentam um 

grau de coesão interna suficiente para tornar previsível o comportamento das bancadas em 

Plenário. A explicação para esse fato estaria nas normas que regem o processo decisório do 

Parlamento, que conferem poderes aos Líderes partidários suficientes para o controle da agenda 

e para coibir as estratégias individualistas dos legisladores. Desse modo, embora os Deputados 

possam apresentar livremente suas propostas, eles têm, individualmente, poucas possibilidades 

de interferir no que de fato é aprovado (Figueiredo e Limongi, 1995). 

A conclusão dos autores vai, portanto, na direção de sugerir que a forma peculiar de 

organização da Câmara dos Deputados leva a uma centralização das decisões nas mãos dos 

líderes dos partidos políticos, o que, associado ao poder de iniciativa e de agenda do Presidente 

da República, produziria, no contexto da formação de coalizões parlamentes, um controle da 

ação parlamentar, fazendo com que a Casa não fique refém do individualismo e do 

paroquialismo. 

No debate brasileiro, os autores que valorizam os aspectos partidários na organização e 

funcionamento do Parlamento brasileiro, como Figueiredo e Limongi, reconhecem a 

importância das normas regimentais para a coordenação do processo decisório parlamentar, 

inibindo o individualismo exacerbado induzido pelo sistema eleitoral proporcional de lista 

aberta. A teoria distributivista, representada por estudos como os de Ames e de Pereira e Muller 

(2002), busca explicar essas regras como instituições criadas para garantir benefícios aos 

legisladores. Os aspectos informacionais do funcionamento do Congresso brasileiro têm sido 

demonstrados por Santos e Almeida, a partir da constatação de que falta ao Parlamento 

brasileiro informação, especialização e capacitação para lidar com os diversos e complexos 

temas objetos das políticas a ele submetidas para discussão e votação, introduzindo o elemento 

de incerteza nas decisões coletivas. Esse quadro explica para eles a existência de regras e 

procedimentos legislativos que incentivam a busca de informações, especialmente por meio dos 

relatores designados no âmbito das Comissões e do Plenário para a apresentação de pareceres 

perante esses colegiados (Santos e Almeida, 2001). 

A identificação, descrição e análise das principais regras procedimentais legislativas da 

Câmara dos Deputados relativas ao processo de produção das leis, de suas origens, de seus 

efeitos e de suas mudanças ao longo das últimas três décadas trazem novas perspectivas para a 

discussão apresentada neste Capítulo. O comportamento dos legisladores brasileiros é 

fortemente influenciado tanto por instituições exógenas, oriundas do sistema político 

constitucional, quando endógenas, forjadas ao longo do processo histórico do Parlamento, em 

especial o desencadeado pela edição da Constituição de 1988 e do Regimento Interno de 1989. 
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No Capítulo seguinte, são descritas e analisadas em seus efeitos as principais regras 

procedimentais legislativas relativas ao processo decisório de formação das leis no âmbito da 

Câmara dos Deputados, em especial aquelas concernentes ao controle da agenda, ao controle 

das alterações das proposições apresentadas e ao controle das votações.  

O Capítulo está dividido em cinco seções. Na primeira, cuida-se das regras oriundas dos 

trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte (ANC) que tiveram repercussão no atual 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD/89), aprovado pela Resolução n. 17, de 

1989, buscando-se coligir elementos que contribuam para compreender a gênese e a natureza 

de algumas instituições consagradas nesse texto normativo. Na segunda seção, são tratadas as 

normas procedimentais previstas na atual Constituição da República Federativa do Brasil 

(CF/88) regulamentadas pelo Regimento, mas exógenas ao Parlamento. A terceira seção traz 

uma avaliação geral do RICD/89 quanto às suas inovações em relação ao seu antecedente. Na 

quarta seção são apresentadas, descritas e analisadas em seus efeitos as principais regras do 

processo decisório de elaboração legislativa da Câmara dos Deputados relativas ao poder de 

agenda, ao controle das alterações às proposições legislativas e à condução dos procedimentos 

de votação em Plenário. Finalmente, na quinta seção são analisados casos de apreciação de 

proposições pelo Plenário da Câmara dos Deputados em que se verificam os efeitos das normas 

procedimentais da Câmara dos Deputados.  
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3 AS REGRAS PROCEDIMENTAIS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA 

DOS DEPUTADOS E SEUS EFEITOS NAS DECISÕES DA CASA 

 

 

Neste Capítulo, são descritas e analisadas em suas origens, alterações e efeitos as 

principais regras procedimentais legislativas da Câmara dos Deputados. O objetivo é verificar, 

do ponto de vista da teoria neoinstitucionalista, se esses efeitos apontam para uma lógica 

distributivista, em que prevalecem os interesses particulares e localizados dos legisladores, ou 

partidária, propiciando aos partidos e coalizões o controle do processo decisório interno da 

Casa. Os efeitos informacionais dessas instituições são igualmente detectados e analisados. 

Também serão identificados e analisados os efeitos dessas regras sob a perspectiva das teorias 

constitucional e democrática com relação aos aspectos participativos e deliberativos dos 

procedimentos. 

Os dados e informações relativos à tramitação das proposições têm como fontes o 

Sistema de Informação Legislativa da Câmara dos Deputados (SILEG), cujo acesso está 

disponível para pesquisa no Portal da Câmara dos Deputados (www.camara.leg.br), e as 

publicações oficiais do Congresso Nacional, em especial o Diário da Câmara dos Deputados 

(DCD). Também são utilizados dados e informações constantes dos registros internos da 

Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados (SGM), pesquisados nos arquivos do 

órgão. Com respeito às decisões do Presidente da Câmara (PRCD) em Questões de Ordem, os 

dados e informações são do Banco de Questões de Ordem, também acessível pelo Portal da 

Câmara dos Deputados. As Resoluções da Assembleia Nacional Constituinte, da Câmara dos 

Deputados e do Congresso Nacional estão publicadas nos respectivos diários oficiais e 

disponíveis no Portal da Câmara dos Deputados. 

As Questões de Ordem são relevantes no contexto deste estudo porque alterações, 

temporárias ou permanentes, nas regras procedimentais são eventualmente promovidas por 

meio das interpretações e decisões do Presidente da Casa. Previstas no artigo 95 do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados (RICD/89), são consideradas Questões de Ordem, que podem 

ser suscitadas por qualquer parlamentar, as dúvidas sobre a interpretação e aplicação do 

Regimento em sua prática exclusiva ou relacionada a disposições constitucionais. Levantadas 

em Sessão, elas são resolvidas pelo Presidente da Casa por meio de decisões que são de 

aplicação imediata. Embora caiba recurso regimental contra esses provimentos, esses recursos 

não têm, via de regra, efeitos suspensivos, não impedindo o prosseguimento e deliberação da 

matéria em causa. Os recursos apresentados são despachados à Comissão de Constituição e 
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Justiça e de Cidadania para parecer e, posteriormente submetidos, à decisão final do Plenário 

da Casa. Não havendo efeitos suspensivos da decisão, todavia, na maior parte das vezes a 

eventual deliberação final do Plenário não poderá retroagir para alterar o caso concreto já 

examinado. Ademais, a inclusão desses recursos em Ordem do Dia para apreciação pelo Pleno 

depende de decisão discricionária do próprio Presidente da Casa, autoridade recorrida, sendo 

muito rara sua aparição nas pautas de votação e muito baixa sua taxa de êxito. Dados do SILEG 

mostram que na 54ª Legislatura, de 2011 a 2015, foram apresentados 59 recursos contra 

decisões do Presidente em Questões de Ordem, tendo sido todos arquivados sem deliberação 

do Plenário. Trata-se, assim, de um poder normativo e regulamentar exercido 

monocraticamente pelo Presidente da Câmara dos Deputados de difícil controle. As decisões 

dos Presidentes em Questões de Ordem afetam consideravelmente o processo decisório da 

Casa, como demonstrado em outra pesquisa em relação à apreciação das propostas de emenda 

à Constituição (Vieira, 2009), e são meios comuns de introduzir alterações dos procedimentos, 

às vezes provisórias e ad hoc, modificadas em seguida, às vezes se firmando de modo mais 

permanente como uma espécie de jurisprudência e fonte normativa interna. 

O Capítulo está estruturado em cinco seções, da seguinte forma: a primeira considera a 

influência da experiência Constituinte de 1987/1988 no atual Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, em especial quanto a inovações procedimentais em relação ao Regimento anterior; 

a segunda cuida das regras legislativas procedimentais que têm enquadramento constitucional 

e de sua regulamentação regimental; a terceira faz uma apresentação geral do atual Regimento 

Interno e de suas alterações desde 1989; a quarta seção trata das principais regras 

procedimentais regimentais da Câmara e de seus efeitos, organizadas em três conjuntos: as 

referentes ao controle da agenda, as relativas ao controle das alterações das proposições e as 

que se referem ao controle das votações em Plenário; finalmente, a quinta seção apresenta 

estudos de casos de proposições apreciadas no Plenário da Câmara dos Deputados que 

demonstram os efeitos das regras procedimentais nas decisões do colegiado. 

 

 

3.1 Influência da experiência constituinte no Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados 

 

 

Instituições surgem e são desenhadas para resolver os dilemas de ação coletiva, segundo 

o consenso institucionalista. Conhecer sua gênese e seus propósitos originais é importante para 
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a avaliação de seus efeitos e para compreender eventuais mudanças institucionais verificadas 

ao longo do tempo. Enquanto alguns modelos de análise neoinstitucionalistas assumem as 

instituições basicamente como exógenas e não sujeitas a alterações por parte dos agentes, 

autores como Diermeier e Krehbiel (2003) argumentam que, em se tratando de Parlamentos, é 

importante desenvolver elementos teóricos e pesquisas no sentido de construir uma teoria de 

instituições que possa explicar por que instituições com determinados desenhos e características 

surgem e persistem ao longo do tempo, enquanto outras não aparecem ou são transitórias.   

A Assembleia Nacional Constituinte (ANC) instalada em fevereiro de 1987 e encerrada 

em outubro de 1988, com a promulgação da nova Constituição brasileira, teve como primeira 

tarefa elaborar o seu próprio Regimento Interno, numa experiência que se aproxima do estado 

de natureza legislativo sugerido por Gary Cox no seu texto sobre o desenho democrático de 

legislaturas. Nesse trabalho, Cox busca justificar, do ponto de vista teórico, o surgimento de 

instituições parlamentares destinadas à coordenação dos trabalhos e ao controle da agenda 

(Cox, 2006). O Regimento inicialmente aprovado pelos Constituintes foi substituído por outro 

no curso dos trabalhos, com alterações nas regras procedimentais destinadas a superar um 

impasse político que quase representou o esvaziamento da própria Assembleia, e que não se 

resolvia com as normas inicialmente estabelecidas. Sandra Gomes analisa os efeitos dessa 

mudança no comportamento e nas decisões dos constituintes em artigo analisado mais adiante 

(Gomes, 2006). 

O atual Regimento Interno da Câmara dos Deputados, por sua vez, aprovado pela 

Resolução n. 17, de 1989, foi elaborado por Deputados que, tendo acabado de participar dos 

trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, tiveram a incumbência de definir, como 

legisladores ordinários, as regras procedimentais que seriam aplicadas a eles mesmos ainda 

naquela Legislatura. Ou seja, as instituições desenhadas nesse texto normativo, editado em 

1989, foram produtos de decisões dos próprios agentes que seriam afetados por elas. Ao 

compararmos o texto do atual Regimento Interno com seu antecessor, de 1972, verificamos que 

algumas importantes inovações podem ser referenciadas diretamente à dinâmica e aos dilemas 

experimentados no processo decisório da ANC. Em particular, três se destacam como de grande 

impacto no processo decisório atual da Casa: o surgimento do Colégio de Líderes como órgão 

institucionalizado e destinado a coordenar os trabalhos legislativos e em especial a agenda do 

Plenário; a possibilidade de apresentação de destaques para votação em separado de partes de 

proposição já aprovada em globo, com a exigência de maioria para a aprovação ou rejeição do 

texto destacado, conforme o caso; e a faculdade de serem apresentadas emendas aglutinativas 

no curso da votação em Plenário, resultantes da fusão de emendas precedentes ou destas com 
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partes do texto da proposição, oferecendo-se, por esse instrumento, aos legisladores propostas 

alternativas não conhecidas nem analisadas previamente na fase de instrução pelas Comissões. 

Sandra Gomes observa que a primeira fase dos trabalhos constituintes foi influenciada 

por um conjunto de regras procedimentais que favoreciam a ampla descentralização dos 

trabalhos, em Comissões e Subcomissões, e participação dos membros da Assembleia e da 

sociedade, por meio de sugestões e emendas. Contudo, o texto finalmente produzido pela 

Comissão de Sistematização se afastou significativamente das preferências da maioria de 

centro-direita do Plenário em questões decisivas para os partidos que ocupavam esse espaço e 

para o Governo que eles apoiavam. Esse grupo de partidos, que ficou conhecido como 

“Centrão”, integrado por lideranças do Partido da Frente Liberal (PFL), do Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), do Partido Social Democrático (PSD) e do 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), além de integrantes do Partido Liberal (PL) e do Partido 

Democrata Cristão (PDC), formou, segundo ela, uma coalizão de veto que foi capaz de evitar 

a aprovação das matérias que eram contrárias a seus interesses e, mais ainda, de forçar uma 

substancial alteração nas normas procedimentais da Assembleia a fim de permitir a 

apresentação de novas propostas pela maioria absoluta do Plenário, diluindo os poderes da 

Comissão de Sistematização e dificultando a modificação dos textos aprovados nessa segunda 

fase por meio da exigência de maioria absoluta para as alterações. Os efeitos das novas regras 

procedimentais foram, então, para a autora, no sentido da centralização dos trabalhos e da 

possibilidade de forte atuação das lideranças partidárias que compunham a maioria, o que 

explicaria, em parte pelo menos, o sucesso desse grupo nas votações dos temas de sua 

preferência (Gomes, 2006). 

Juliana Figueiredo, ao analisar, nesse cenário da Assembleia Nacional Constituinte, as 

origens do Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados, destaca que esse processo de 

imposição de modificações formais no Regimento levado a efeito pelo Centrão revelou a 

crescente influência dos Líderes partidários no processo decisório da ANC, tendo eles passado, 

a partir desse momento, a decidir, em reuniões informais, a agenda das votações, maneira 

encontrada de superar os impasses de Plenário. Isso porque, embora as novas regras 

possibilitassem a apresentação de emendas e destaques, elas não tinham, por si só, o efeito de 

promover acordos e maiorias no Plenário, e daí a necessidade de intermediação e coordenação 

partidárias. Esse foi o pano de fundo que justificou a institucionalização, no atual Regimento 

Interno da Câmara, do Colégio de Líderes. É interessante notar, no entanto, que esse colegiado 

praticamente nunca funcionou no formato prescrito pelo artigo 20 do RICD/89, com 

participação exclusiva dos Líderes partidários e decisões por voto ponderado pelo tamanho das 



80 

 

 

bancadas, mas, sim, na dinâmica consagrada pelos trabalhos constituintes: reuniões quase 

informais dos Líderes de partidos e blocos parlamentares, com a coordenação do Presidente da 

Casa e decisões por consenso, produzindo em geral acordos procedimentais e de agenda (Vieira, 

2009; Figueiredo, 2011). 

A reforma regimental promovida pelo Centrão na ANC introduziu dois procedimentos 

de votação que repercutem no Regimento Interno da Câmara, com importantes efeitos nas 

decisões de Plenário: a fusão de emendas, que ganhou a denominação regimental de emenda 

aglutinativa, e o destaque para votação em separado, conhecido como DVS.  

A fusão de emendas, prevista no § 2º do artigo 3º da Resolução n. 3, de 1987, da ANC, 

tinha como finalidade propiciar o surgimento de textos alternativos, já no curso da votação da 

matéria, capazes de angariar o apoio necessário da maioria qualificada do Plenário. Como ela 

implicava a desistência dos autores das emendas originais de suas propostas em favor do novo 

texto, tinha o efeito esperado de simplificar as deliberações, diminuindo o número de votações, 

ao mesmo tempo em que estimulava os acordos quanto ao mérito. No entanto, tal como 

previstas nos artigos 118, § 3º, e 122 do RICD/89, as emendas aglutinativas podem ser 

apresentadas, na Câmara, com a votação da proposição já em curso, não apenas pelos autores 

das emendas originais, mas também por Líderes que representem um décimo dos Deputados, 

sem qualquer limitação quantitativa. Ou seja, diversos textos novos podem ser propostos, sem 

conhecimento prévio do Plenário e sem análise de Comissão ou de Relatores ad hoc, sujeitos 

apenas ao exame formal e procedimental do Presidente da Casa, para votação imediata, por 

iniciativa de minorias, obrigando a que a maioria tenha, eventualmente, o ônus de rejeitar 

múltiplas alternativas até fazer valer sua vontade. Em razão disso, embora as emendas 

aglutinativas possam servir para consubstanciar consensos, como ocorria na Assembleia 

Constituinte, da maneira como estão previstas no Regimento Interno elas também se prestam a 

funcionar como instrumento de obstrução à disposição das minorias, em especial num quadro 

de significativa fragmentação partidária, como o observado hoje, e como instrumento de 

condução discricionária das votações por parte do Presidente das Sessões, a quem cabe aceitá-

las ou não. Esses pontos serão discutidos mais detalhadamente adiante. 

O outro procedimento regimental oriundo dos trabalhos da ANC incorporado ao 

Regimento Interno da Câmara é o chamado destaque para votação em separado (DVS). No 

processo Constituinte, esse instrumento, que podia ser utilizado mediante iniciativa de um terço 

da composição do Plenário, tinha como objetivo obrigar a votação destacada de partes do texto 

geral aprovado, impondo à maioria absoluta o ônus da aprovação da matéria destacada. Com 

isso, foi possível aprovar um texto global, com a ressalva dos destaques dos pontos polêmicos, 
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que teriam que ser negociados e votados isoladamente. A exigência de maioria absoluta para 

aprovação do conteúdo da matéria mantinha o Plenário no controle do resultado final e induzia 

a negociação em torno das questões de mérito, em especial quanto àqueles temas que não 

poderiam simplesmente ficar fora da nova Constituição. Aliás, essa é uma característica 

fundamental de um trabalho constituinte não compartilhada com o Congresso Nacional em 

função legislativa ordinária: não há, no caso de uma ANC, a opção de se manter o status quo 

protegido pela Constituição anterior, uma vez que esta será complemente substituída pela sua 

sucessora. O que não constar do novo texto simplesmente não subsistirá no ordenamento 

jurídico como norma constitucional. No caso das deliberações legislativas ordinárias, a primeira 

opção colocada diante dos legisladores é a de manter ou não as normas vigentes, de modo que 

não votar proposições pode ser tão importante quanto votar, o que confere maior relevo às 

estratégias de obstrução. 

Contudo, o desenho institucional dado ao destaque para votação em separado na redação 

original dos artigos 161 e 162 do Regimento Interno da Câmara revelou-se substancialmente 

diferente em seus efeitos em relação aos observados na Constituinte. De acordo com a regra 

regimental de 1989, o DVS podia ser apresentado por um décimo dos membros da Casa ou 

Líderes que representassem esse número, sem qualquer limitação quantitativa. Ou seja, em 

lugar de ser um instrumento hábil à construção de consensos, tornou-se procedimento comum 

de obstrução parlamentar, em especial nas votações de matérias sujeitas a quórum qualificado, 

como as propostas de emenda à Constituição e os projetos de lei complementar, uma vez que, 

por esse mecanismo regimental, as minorias conseguiam impor ao Plenário um número quase 

ilimitado de votações separadas para a aprovação completa da matéria. Por essa razão, a regra 

foi modificada ainda em 1996, pela Resolução n. 5, de 1996, com a instituição de uma cota de 

destaques para cada Liderança partidária, proporcionalmente ao tamanho das respectivas 

bancadas, ficando os requerimentos excedentes e os de iniciativa individual de Deputados 

sujeitos à admissão prévia pela maioria do Plenário numa votação global. Não por acaso, essa 

alteração ocorreu ao início do primeiro ciclo de reformas constitucionais substanciais, iniciado 

em 1996. Esse procedimento e seus efeitos bem como a modificação institucional ocorrida serão 

descritos e analisados mais detidamente em seção posterior.  

 

 

3.2 Regras procedimentais com enquadramento constitucional e seus efeitos 
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Regras procedimentais legislativas com enquadramento constitucional são exógenas ao 

Parlamento e não podem ser modificadas pela Legislatura em procedimento ordinário. Espera-

se, portanto, que produzam efeitos significativos no comportamento e nas decisões dos 

legisladores (Cox, 2000). De outra parte, elas são sujeitas ao controle jurisdicional, e sua não 

observância pode significar prejuízos ao Estado Democrático de Direito e atrair a intervenção 

do Judiciário (Barbosa, 2010 e Cattonni de Oliveira, 2006). É fato que a Constituição de 1988 

incorporou mais regras procedimentais legislativas em seu texto do que suas antecessoras, tanto 

elevando a esse patamar normas anteriormente meramente regimentais, quanto introduzindo 

inovações no processo decisório legislativo. Para os fins do presente trabalho, é importante 

considerar em especial as normas constitucionais com impacto nos três conjuntos de regras 

procedimentais analisados, quais sejam, os referentes ao controle da agenda do Plenário, ao 

controle das modificações das proposições e ao controle dos mecanismos de votação. Outras 

disposições da Constituição sobre processo legislativo com repercussão geral no funcionamento 

das Casas do Congresso são objeto de breves comentários. 

Quanto ao controle da agenda do Plenário, além do poder de iniciativa geral e privativa 

a ele conferido, o Presidente da República (PR) pode ainda solicitar urgência para os seus 

projetos, obrigando sua inclusão em ordem do dia das Casas legislativas dentro do prazo de 45, 

contados da solicitação, sob pena de sobrestamento das demais deliberações (CF/88, artigo 64). 

Do mesmo modo, a faculdade conferida ao PR de editar medidas provisórias com força de lei 

desde sua publicação teve significativo e inédito impacto no controle da agenda legislativa, em 

especial a partir da modificação introduzida pela Emenda Constitucional n. 32, de 2001, quando 

o sobrestamento de pauta a partir do 45º dia de vigência passou a atingir o Plenário da Casa 

legislativa onde a matéria estivesse em tramitação (CF/88, artigo 62).  Esses significativos 

impactos no poder de agenda foram apontados e analisados em vários estudos sobre o 

Parlamento brasileiro (Figueiredo e Limongi, 1999; Amorim Neto, Cox, e McCubbins, 2003). 

Neste trabalho, pretende-se enfocar os procedimentos internos da Casa que instrumentalizam e 

materializam esses efeitos e fazem com que, por vezes, a despeito dessas normas 

constitucionais, projetos do Presidente da República com solicitação de urgência e mesmo 

medidas provisórias não sejam apreciados nos prazos previstos, ou encontrem dificuldades para 

serem incluídos na pauta do Plenário, levando, em alguns casos, o Presidente da República a 

desistir da urgência solicitada, a revogar suas próprias medidas provisórias não deliberadas ou 

mesmo a ter que suportar sua perda de eficácia por decurso de prazo. Além disso, é de se 

considerar os efeitos da mudança introduzida pela decisão do Presidente da Câmara dos 

Deputados na Questão de Ordem n. 411/09, confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, que 
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reduziu a abrangência do chamado sobrestamento de pauta, permitindo a análise de matérias 

importantes pelo Legislativo, a despeito das urgências constitucionalmente colocadas à 

disposição do Presidente da República. A esse respeito, Vanessa Faria identificou e quantificou 

a repercussão da Questão de Ordem n. 411/09 na atividade do Plenário da Câmara dos 

Deputados em recente pesquisa (Faria, 2017). Tais efeitos são considerados em mais detalhes 

na análise sobre os procedimentos referentes ao controle da agenda na quarta seção deste 

Capítulo. Ademais, há a percepção de que mecanismos regimentais de controle da agenda 

colocados à disposição dos Líderes partidários, como a urgência regimental, e do Presidente da 

Casa, como a prerrogativa de convocar e estabelecer a Ordem do Dia das Sessões, são 

instrumentos capazes de concorrer, em alguma medida, com os poderes de agenda do Presidente 

da República, influenciam de modo significativo a construção da pauta do Plenário e são 

capazes de impor ao Presidente da República ou à sua coalizão de Governo custos elevados de 

transação para a aprovação legislativa de suas políticas. 

Ainda com repercussão na agenda do Plenário e na organização institucional dos 

trabalhos legislativos, temos a previsão do artigo 58, § 2º, inciso I, da CF/88, que confere a um 

décimo da composição das Casas do Congresso Nacional poderes para levar à consideração do 

Plenário respectivo projeto aprovado conclusivamente pelas Comissões parlamentares. Por essa 

regra, a produção legislativa das Comissões estaria sujeita ao controle do Plenário sempre que 

uma minoria de um décimo discordasse da decisão que aprovasse ou rejeitasse uma proposição 

nas comissões regimentalmente competentes para examiná-las. No entanto, a regulamentação 

dessa disposição no âmbito da Câmara dos Deputados, constante dos artigos 58 e 138 do 

RICD/89, exige que o recurso apresentado por um décimo dos membros da Casa seja provido 

pelo Plenário. Ou seja, a norma interna torna o que seria um direito de minoria uma decisão de 

maioria. Em consequência, tal expediente, o do chamado recurso contra o poder conclusivo das 

Comissões, tem sido mais frequentemente utilizado na Câmara para evitar o seguimento de 

matéria aprovada nesses colegiados do que para levar efetivamente projetos ao exame do 

Plenário, já que a própria deliberação sobre o recurso eventualmente apresentado depende de 

sua inclusão em Ordem do Dia, isto é, de ele superar os filtros regimentais impostos para o 

controle da agenda do Pleno, bastante controlados pelo Presidente da Casa e pelos Líderes.  

No que respeita ao segundo conjunto de regras em estudo, referentes ao controle das 

alterações das proposições submetidas ao Legislativo, a Constituição vigente reconhece aos 

membros do Congresso Nacional a competência geral para dispor sobre as matérias a eles 

submetidas, apenas restringindo a apresentação de emendas que aumentem a despesa prevista 

nos projetos sujeitos à iniciativa privativa do Presidente da República ou de órgão específico. 
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Em decisão adotada em 2015, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 5.127, entendeu também serem incabíveis emendas com conteúdo 

estranho ao do projeto original em matérias de iniciativa do Presidente da República. Tal 

restrição, contudo, já estava prevista no RICD/89, em seu artigo 125, que reconhece ao 

Presidente da Câmara e de Comissão a faculdade de recusar emendas que versem assuntos 

estranhos à proposição principal. Fica, assim, o tema referente ao controle das alterações das 

proposições circunscrito, essencialmente, às regras e procedimentos internos das Casas 

legislativas, sendo esta uma prerrogativa de grande importância para o Parlamento brasileiro, 

levando-se em conta, especialmente, os fortes poderes de iniciativa legislativa reconhecidos ao 

Presidente da República. 

Em relação ao controle das deliberações em Plenário, destaca-se constitucionalmente a 

regra de decisão por maioria, inserta no artigo 47 da Carta, segundo a qual “salvo disposição 

constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas 

por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros”, fortalecida, ainda, pela 

garantia de inviolabilidade dos votos dos congressistas prevista no artigo 53, caput. A exigência 

de presença e de votos individuais dos legisladores para a aprovação de qualquer matéria 

legislativa parece um forte indutor de um comportamento individualista de feição distributivista 

no Plenário, especialmente se considerados o considerada o contexto institucional mais amplo 

de um sistema eleitoral proporcional de lista aberta, a fragmentação partidária e a necessidade 

do Presidente da República de angariar maioria para a aprovação de suas políticas (Abranches, 

1988). O Regimento Interno da Câmara, conquanto reproduza a regra constitucional em seu 

artigo 183, admite a modalidade de votação simbólica, por meio da qual o quórum de presença 

é presumido a partir do registro de comparecimento ao Plenário durante a Ordem do Dia, fase 

da Sessão destinada às deliberações, e os votos não são computados individualmente, mas 

aferidos visualmente pelo Presidente da Mesa. As verificações de votação, recurso para que se 

promova o cômputo individual dos votos, só podem ocorrer a cada hora, em geral promovidas 

por Líderes de bancadas, ficando as deliberações nesse intervalo sujeitas à discricionariedade 

do Presidente. Na prática, o que se observa é que esse procedimento se aproxima muito do 

antigo voto de liderança, em que a manifestação dos Líderes partidários substituía a de seus 

liderados. Os efeitos desse procedimento regimental serão discutidos em detalhes mais adiante. 

Um instituto constitucional de grande repercussão na organização e no funcionamento 

parlamentar no Brasil que de certo modo contrabalança, em seus efeitos, a regra de maioria é o 

denominado princípio da proporcionalidade partidária, estatuído no artigo 58, § 1º da CF/88. 

Coerente com o sistema eleitoral proporcional previsto na Carta e com o multipartidarismo por 
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ele proporcionado, essa regra, direcionada especificamente para a composição dos órgãos 

colegiados das Casas legislativas, tem efeitos amplos no Parlamento brasileiro, servindo de 

critério para a distribuição de poderes regimentais e benefícios administrativos entre as 

bancadas partidárias, que são controladas por seus Líderes, os quais passam a deter mais 

poderes para promover constrangimentos e incentivos que influenciam o comportamento dos 

legisladores e as decisões coletivas. Em relação às Comissões Permanentes e órgãos colegiados, 

além da divisão das vagas da respectiva composição, a proporcionalidade partidária também 

vinha sendo observada desde a década de 90 na Câmara dos Deputados, mediante acordo de 

lideranças, para a distribuição das Presidências das Comissões, afastando-se, por esse costume, 

a aplicação da regra regimental expressa que prevê o preenchimento desses cargos por meio de 

eleição interna pelos Plenários. Por meio de decisão do Presidente da Câmara na Questão de 

Ordem n. 135/11, confirmada em provimentos posteriores, foi dado a esse acordo de liderança 

que distribui as Presidências das Comissões pela proporcionalidade partidária força normativa, 

vedando-se a candidatura avulsa de deputados de partidos não contemplados no acerto para os 

cargos de Presidente e Vice nas Comissões, revogando-se, assim, de modo impróprio, a regra 

positivada no artigo 39 do RICD/89. Outro efeito observado da aplicação desse princípio de 

proporcionalidade partidária tem sido na própria estrutura do sistema de Comissões 

Permanentes da Casa. Das sete Resoluções da Câmara que criaram Comissões e órgãos 

colegiados ou alteraram suas atribuições desde 1989, seis foram adotadas exatamente por 

ocasião das negociações dos Líderes em torno desses cargos, ao início dos trabalhos da Sessão 

Legislativa, para acomodação dos partidos e blocos parlamentares, estes últimos muitas vezes 

constituídos com a finalidade única de concorrer em melhor condição a essa distribuição e 

dissolvidos logo em seguida (Resoluções n. 20/04, 2/13, 3/13, 2/14, 1/15 e 15/16).  No caso das 

Comissões Especiais, esses efeitos são ainda mais notórios, uma vez que sua própria criação é 

controlada pelo Presidente da Casa, a quem cabe a decisão de constituí-las, e pelos Líderes, que 

designam os respectivos membros. Assim, é de se esperar que elas só sejam formadas quando 

já se tem acordos sobre sua presidência, relatoria e mesmo sobre o conteúdo da matéria a ser 

aprovada.  

Poderes e prerrogativas procedimentais são, igualmente, conferidos pelas normas 

regimentais tendo em vista a proporcionalidade das bancadas partidárias, a exemplo das cotas 

para o oferecimento de destaque (RICD/89, artigos 161 e 162) e do apoiamento para diversas 

proposições, como emendas de Plenário, requerimentos de urgência e de verificação de votação, 

entre outros. Finalmente, recursos administrativos, como cargos, quotas de material de 
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expediente, correios e telefone, também são distribuídos de acordo com o tamanho das bancadas 

(Resolução n. 61/14 e seus regulamentos).  

Em relação aos blocos parlamentares na Câmara dos Deputados, as regras do artigo 12 

do RICD/89 pretenderam conferir a eles relativa estabilidade e capacidade de coordenação da 

ação coletiva, ao vedar que o mesmo partido possa mudar de bloco durante a Sessão Legislativa 

anual e ao estipular que os Líderes dos partidos que formam o bloco perdem suas prerrogativas 

regimentais em favor do Líder do bloco. Todavia, o que se observa é uma significativa 

instabilidade na formação e duração dos blocos parlamentares, muitas vezes constituídos 

apenas para efeito de cálculo de proporcionalidade para composição da Mesa e das Comissões, 

ao início das Legislaturas, sendo desfeitos logo em seguida. Dados da Secretaria-Geral da Mesa 

demonstram que 18  dos 24 partidos que formaram blocos parlamentares ao início da atual 

Legislatura, em de fevereiro de 2015, se desligaram deles até o mês de março seguinte. Esse 

movimento tende a se intensificar em situações de fragmentação partidária na Casa, uma vez 

que os partidos com bancadas menores formam blocos para concorrerem em melhores 

condições para a composição dos órgãos colegiados, mas em seguida preferem recuperar sua 

cota de poderes regimentais de liderança e de privilégios administrativos, e se desvinculam dos 

respectivos blocos.  

Todos esses efeitos da aplicação do princípio constitucional da proporcionalidade 

partidária parecem se constituir em estímulos internos à fragmentação partidária, uma vez que 

cada nova sigla criada já passa a dispor, automaticamente, de poderes regimentais e de 

benefícios administrativos que lhes conferem melhores condições de barganha e de atuação. 

Tudo isso, ressalte-se é concentrado nos Líderes dos partidos e blocos, que coordenam as 

negociações com os demais agentes tomadores de decisão internos e externos e distribuem as 

vantagens entre seus liderados. Outro efeito verificável da proporcionalidade partidária tem a 

ver com os procedimentos de controle e fiscalização do Executivo, que terminam por ser 

conduzidos por colegiados onde este, não raro, tem maioria. Mesmo no caso das Comissões 

Parlamentares de Inquérito, consideradas como uma prerrogativa de investigação reconhecida 

às minorias, criadas por um terço dos membros das Casas legislativas (CF/88, artigo 58, § 3º), 

são elas constituídas segundo a proporcionalidade partidária, e controladas, portanto, pela 

maioria. 

Com respeito às regras de iniciativa legislativa, que também repercutem no poder de 

agenda, compreendida a iniciativa legislativa como a faculdade de propor leis ao Parlamento, 

sendo notória a prodigalidade da Constituição vigente em reconhecê-la a diversos agentes e em 

especial ao Presidente da República (CF/88, artigo 61), vale notar, por sua repercussão 
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regimental, a restrição constante no artigo 67 da Carta, pela qual não se admite a reapresentação, 

na mesma Sessão Legislativa, de matéria constante de projeto de lei rejeitado, salvo se por 

maioria absoluta de qualquer das Casas legislativas. Curiosamente, essa limitação se aplica mais 

severamente ao Presidente da República do que aos congressistas, já que, se ele tiver uma 

matéria de sua iniciativa, mesmo privativa, rejeitada pelo Congresso Nacional, não poderá, nos 

termos constitucionais, reapresentá-la individualmente na mesma Sessão Legislativa. Vem em 

seu socorro o Regimento Interno da Câmara, Casa iniciadora para os projetos do Presidente da 

República, que prevê em seu artigo 110 que o Presidente pode solicitar à Câmara tramitação 

para projeto de sua iniciativa rejeitado na Sessão Legislativa, ficando o pedido sujeito à 

concordância da maioria absoluta da Casa. Por outro lado, o Regimento condiciona a retirada 

de projeto de autoria do Presidente da República em tramitação na Câmara à decisão do 

Presidente da Casa ou do Plenário, não lhe sendo reconhecida a faculdade de, por simples 

vontade, desistir da proposição oferecida (RICD/89, artigo 105, § 5º). 

Ao considerar os efeitos da sequência de fases do processo de tramitação das 

proposições legislativas no Congresso norte-americano, Shepsle e Wingast (1987) argumentam 

que a regra que prevê a criação de uma Comissão mista (conference commitee) para o exame 

de projetos de uma Casa alterado pela outra explicaria em parte o poder das Comissões 

parlamentares, uma vez que, sendo essas Comissões mistas compostas majoritariamente por 

membros oriundos dos colegiados com jurisdição sobre a matéria, haveria uma tendência no 

sentido de os Plenários anteciparem esse resultado se abstendo de examinar projetos vetados 

pelas Comissões ou propondo alterações com as quais essas não concordariam. Nessa ótica, 

cabe indagar quais seriam os efeitos esperados da regra prevista na Constituição brasileira pela 

qual o projeto emendado pela Casa revisora deve retornar à Casa iniciadora, especialmente 

levando-se em conta que a Câmara dos Deputados é a Casa iniciadora para os projetos oriundos 

dos outros Poderes (CF/88, artigo 65). Pelo argumento desses autores, seria de se prever certa 

complacência do Senado Federal às decisões da Câmara nesses casos, uma vez que a posição 

final seria dos Deputados. No entanto, a despeito da redação lacônica do parágrafo único do 

mencionado artigo, que não deixa claro quais os limites de ação das Casas nesse processo 

bicameral, as regras procedimentais do Regimento Comum do Congresso Nacional, que rege 

os trabalhos conjuntos das duas Casas, e dos Regimentos da Câmara e do Senado, refletindo o 

texto constitucional anterior e a tradição do Parlamento, admitem que a Câmara revisora possa 

se manifestar por meio de substitutivo à proposição inicial aprovada na primeira Casa, que se 

constitui na apresentação de um novo texto global, oferecido como alternativa ao texto inicial. 

Isso força a Casa iniciadora a um reexame completo do tema, com a possibilidade do 
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surgimento de um terceiro texto, composto por uma mistura dos dois, a ser encaminhado à 

sanção. Com isso, é de se supor que o Senado não tenha significativos constrangimentos para 

alterar os projetos aprovados na Câmara.  

Ainda nessa linha de argumentação, que leva em conta os efeitos da sequência das fases 

procedimentais de elaboração legislativa, poder-se-ia esperar que a provável incidência de veto 

presidencial levasse os congressistas a se absterem de aprovar proposições que contrariem a 

posição do Presidente da República. No entanto, o entendimento tradicional de que o veto 

parcial de projetos aprovados pelo Congresso Nacional não impede a promulgação do restante 

da lei praticamente elimina quaisquer constrangimentos no sentido de o Parlamento aprovar 

leis com matérias que contrariem o Executivo, além de consistir em incentivo para que os 

partidos de oposição promovam alterações e, assim, imponham ao Governo o desgaste de vetar 

matérias de interesse popular. Esse procedimento, o da promulgação parcial de projeto 

aprovado pelo Congresso Nacional, não tem previsão clara no texto constitucional. Ao 

contrário. Embora a Constituição vigente autorize expressamente o veto parcial, ela não prevê 

a hipótese de sanção parcial. Pelas regras do artigo 66, vetado o projeto, quer total, quer 

parcialmente, o projeto deve ser devolvido ao Congresso para exame do veto ou vetos, no prazo 

de 30 dias, sob pena de sobrestamento da pauta. Somente após a deliberação sobre o veto é que 

se conclui o processo legislativo constitucional, com a eventual promulgação do que restar 

aprovado ou mantido pelo Legislativo. 

Algum comentário deve ser feito ainda sobre os procedimentos constitucionais 

referentes a duas matérias legislativas específicas, as propostas de emenda à Constituição e as 

medidas provisórias, por suas importantes repercussões no processo decisório das Casas 

legislativas.  

Os constituintes de 1988, seguindo tradição do constitucionalismo brasileiro, buscaram 

proteger o texto da Carta Magna adotando um sistema com regras rígidas para sua modificação, 

como maneira de assegurar as conquistas democráticas e os termos do pacto social selado por 

ocasião do fim do regime militar. No entanto, a combinação de necessidades econômicas e 

sociais decorrentes das crises globais e nacionais dos anos 90 e o caráter dirigente da 

Constituição aprovada, com a constitucionalização de diversas políticas públicas, fizeram com 

que a pressão por alterações no texto constitucional fosse crescente por toda a primeira década 

de sua vigência, como descrito por Roger Leal (2009) e Marcus Melo (2005), entre outros. Para 

que essas reformas pudessem ser levadas a cabo na via legislativa, especialmente no período 

coincidente com o cartel de agenda identificado por Amorim Neto, Cox e McCubbins (2003), 

alterações procedimentais foram feitas na Câmara dos Deputados na linha de se estabelecer 
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uma tramitação mais célere e menos onerosa para essas proposições. Além da mudança formal 

já mencionada dos artigos 161 e 162, referente aos destaques para votação em separado, 

diversas outras se produziram por meio de decisões do Presidente da Casa em questões de 

ordem, alterando procedimentos sobre tramitação conjunta, prazos nas Comissões, emendas 

aglutinativas, dispensa de interstício e promulgação, como detalhado em outra pesquisa (Vieira, 

2009). Pode-se argumentar que tais alterações nas regras, mormente porque produzidas por uma 

via não regular de modificação formal do Regimento, a qual requereria uma decisão de maioria, 

caminharam na direção de produzir uma diminuição no caráter democrático das decisões 

adotadas a partir delas, com menos debate no Parlamento e em arena pública, menos 

participação e transparência (Carvalho, 2002; Thomas, 2006). Do ponto de vista de efeitos nas 

decisões, elas significaram uma facilitação no processo de alteração constitucional e um maior 

controle do Presidente da Casa e das lideranças de maioria sobre ele (Vieira, 2009). 

Com relação às medidas provisórias, embora a Emenda Constitucional n. 32, de 2001, 

tenha alterado significativamente seu rito de apreciação, instituindo uma tramitação complexa 

para a deliberação do Congresso Nacional, conjunta, na primeira fase, em uma Comissão mista 

de Deputados e Senadores para recebimento de emendas e oferecimento de parecer, e depois 

bicameral, com deliberação em cada Casa, à semelhança dos projetos de lei, o Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados não foi até hoje formalmente modificado para disciplinar o 

trâmite interno dessas matérias, mesmo diante da circunstância de que os efeitos do 

sobrestamento da pauta após 45 dias de vigência da medida têm impacto substancial na sua 

agenda de trabalhos. As regras procedimentais para a apreciação das medidas provisórias na 

Câmara dos Deputados foram definidas por decisões monocráticas do seu Presidente, as quais 

impõem a votação bloqueada do parecer de admissibilidade da Comissão mista, sem destaques; 

admitem emendas aglutinativas em Plenário, não apreciadas pela Comissão mista, e preveem a 

possibilidade da exclusão de matérias com conteúdo estranho ao escopo da medida inicial, a 

critério do Presidente da Casa, com recurso para o Plenário. A despeito dos embates políticos 

que as medidas provisórias, não raro, suscitam, não houve, até o momento, tentativas 

importantes no sentido de regulamentar formalmente sua tramitação na Câmara, mantendo-se 

o processo fortemente centralizado no Presidente e nos Líderes partidários. Vale lembrar que 

até a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4.029, de março de 2012, as medidas 

provisórias eram encaminhadas à Câmara dos Deputados após 14 dias de vigência com ou sem 

parecer da Comissão mista, ficando a indicação do Relator em Plenário a critério do Presidente 

da Casa. Após essa decisão, os pareceres devem ser obrigatoriamente votados na Comissão 

mista designada para sua apreciação, ficando as relatorias sob o controle dos Líderes dos 
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partidos com representação majoritária nesses colegiados. Até então, na grande maioria das 

vezes, a matéria chegava à Câmara sem parecer da Comissão, sendo este proferido diretamente 

no Plenário da Casa por Relator designado pelo PRCD. As modificações procedimentais no 

trâmite das medidas provisórias na Câmara dos Deputados são descritas e analisadas em 

Capítulo adiante, sob a ótica de mudanças institucionais. 

 

 

3.3 O Regimento Interno da Câmara dos Deputados - inovações e alterações 

 

 

A elaboração de um Regimento Interno para regulamentar uma nova ordem 

constitucional, com um desenho institucional e procedimentos concebidos pelos próprios 

legisladores para a ordenação de seus trabalhos coletivos, traz interessantes elementos para 

análise do ponto de vista da teoria das instituições. Alguns exemplos de alterações institucionais 

introduzidas na Casa por meio de regras regimentais indicados a seguir podem ser pontos de 

partida úteis para futuras pesquisas nesse campo de investigação.  

Se comparamos as regras previstas no atual Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, de 1989, com seu antecessor, a Resolução n. 30, de 1972, e com os Regimentos da 

Assembleia Nacional Constituinte, Resoluções n. 2 e 3, de 1987, podemos constatar que o texto 

vigente representa um amálgama de procedimentos e de técnicas oriundos da história 

institucional do Parlamento e da recente experiência Constituinte, nem sempre coerentes entre 

si, principalmente em relação aos procedimentos de votação. Observa-se também que o 

RICD/89 revela omissões importantes, particularmente quanto aos trabalhos das Comissões, 

além de conter anacronismos e inovações que não foram bem-sucedidas. 

Sobre os procedimentos de votação, a incorporação de mecanismos deliberativos 

oriundos da Assembleia Nacional Constituinte, como os destaques de votação em separado e 

as emendas aglutinativas (fusão de emendas), foi feita como mera justaposição às técnicas 

previstas no Regimento anterior, originando contradições e conflitos normativos. É o que se 

depreende da análise sistemática dos artigos 161 e 162 do RICD/89, juntamente com os artigos 

189 e 191. Esses dispositivos descrevem procedimentos imprecisos e regras que se chocam, 

cujos efeitos serão destacados em seção específica deste Capítulo. 

Uma lacuna estrutural, percebida desde o início, foi a relativa ao regulamento do 

chamado poder de apreciação conclusiva das Comissões, introduzido pela Constituição de 

1988. Estruturado com base no texto regimental anterior, que não previa esse tipo de tramitação, 
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o Regimento de 1989 foi tão inconsistente ao tratar desse procedimento que forçou a edição do 

Ato da Mesa n. 177, de 1989, para disciplinar a matéria, normativo já em grande parte superado 

por novos procedimentos adotados por via interpretativa e por Resoluções posteriores.  

Em relação ao fluxo dos trabalhos e à produção legislativa, diante do número expressivo 

de proposições apresentadas nas primeiras Sessões Legislativas sob o novo ordenamento 

constitucional e regimental, fruto da ampla faculdade de iniciativa legislativa e das demandas 

sociais represadas durante o regime militar, foi alterada, ainda em 1991, pela Resolução n. 3, 

de 1991, a estrutura das Sessões públicas ordinárias, que se compunham originalmente, segundo 

o modelo regimental tradicional, de Pequeno Expediente e Grande Expediente, destinados aos 

pronunciamentos parlamentares; Ordem do Dia, fase de apreciação da pauta; e Comunicações 

Parlamentares, no tempo porventura excedente de duração da sessão. Com o objetivo declarado 

em sua justificativa de ampliar o tempo destinado à apreciação da pauta, a Resolução em causa 

inverteu a sequência entre Grande Expediente e Ordem do Dia, passando esta última a ser 

iniciada mais cedo e ficando aquele condicionado à conclusão das deliberações.  Essa 

mudança, no entanto, não surtiu os efeitos desejados e foi revertida pela Resolução n. 22, de 

2004, o que sugere que as dificuldades de apreciação das matérias não tinham no fator tempo 

de Plenário um componente expressivo. 

Outra modificação importante do texto original do Regimento Interno vigente foi a 

relativa ao fluxo de tramitação das proposições pelas Comissões e em especial ao papel da 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. O desenho original do Regimento conferia 

à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, nome que tinha à época, poderes para 

examinar a admissibilidade das proposições quanto a sua constitucionalidade, juridicidade, 

regimentalidade e técnica legislativa, cabendo de suas decisões recurso ao Plenário de um 

décimo dos membros da Casa (artigo 54 do RICD/89, em sua redação original). Tratava-se de 

um verdadeiro poder de gate keeping, que teve como resultado imediato o fortalecimento da 

Comissão de Constituição e Justiça, o esvaziamento das demais Comissões Permanentes e o 

aumento das dificuldades para levar proposições ao Plenário, com a consequente proliferação 

do uso do regime de urgência pelos Líderes para a inclusão de matérias na Ordem do Dia. Esses 

foram, pelo menos, os argumentos apresentados para a alteração introduzida pela Resolução n. 

10, de 1991, que inverteu a sequência de tramitação, ficando a Comissão de Constituição e 

Justiça como a última a se pronunciar, mantido seu poder de determinar o arquivamento de 

matérias que considere inconstitucionais, salvo recurso. Com isso, as demais Comissões 

Permanentes passaram a analisar as matérias de sua competência com a possibilidade de 

apreciá-las em caráter conclusivo, fazendo elas o filtro inicial de tramitação, representando um 
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incremento em seus poderes de jurisdição, os quais, todavia, jamais se configuraram como um 

monopólio. Esse poder foi enfraquecido em 1994, quando regra introduzida pela Resolução n. 

58, de 1994, conferiu ao Presidente da Casa a prerrogativa de retirar matérias em apreciação 

nas Comissões uma vez vencidos os prazos regimentais previstos para o oferecimento de 

parecer, remetendo-as à Comissão seguinte ou ao Plenário e subtraindo-lhes, desse modo, a 

competência para apreciação conclusiva. Em contrapartida, foi criado pela mesma Resolução 

um procedimento abreviado de apreciação de proposições no âmbito das Comissões, 

semelhante à urgência do Plenário (artigo 32 do RICD/89). Pode-se sugerir que essas mudanças 

refletem a disputa interna de poderes de decisão e de agenda entre os Líderes, que controlam as 

Comissões e buscam nelas atender aos interesses localizados de seus liderados, e o Presidente 

da Casa, que comanda a tramitação das proposições e os trabalhos de Plenário.  

Finalmente, merece destaque a alteração promovida pela Resolução n. 2, de 2015, que 

obriga o Presidente da Casa a divulgar a Ordem do Dia das Sessões com uma semana de 

antecedência (artigo 86, caput, do RICD/89). A definição da pauta das Sessões da Câmara é 

prerrogativa do Presidente que deve organizá-la com base em uma agenda mensal elaborada 

em conjunto com o Colégio de Líderes. Como já se destacou alhures (Vieira, 2009), 

historicamente, com a omissão dos Líderes em exercer essa prerrogativa por meio de decisões 

formais do Colégio, o Presidente vem ganhando espaço na escolha das matérias a serem 

incluídas na pauta. Embora tenha se consolidado ao longo dos anos a prática de consultar as 

lideranças, essas são, não raro, surpreendidas com a inclusão de projetos não anunciados 

previamente. Com essa Resolução, buscou-se um novo equilíbrio entre Presidente e Líderes na 

definição da agenda, conferindo-se, também, maior transparência e oportunidade de 

participação da sociedade nos trabalhos legislativos. 

 

 

3.4 Principais regras procedimentais do processo decisório de elaboração legislativa 

da Câmara dos Deputados e seus efeitos 

 

 

Nesta seção, são apresentadas as principais regras do processo decisório legislativo da 

Câmara dos Deputados organizadas em três grupos: as regras referentes ao controle da agenda; 

as relativas ao controle da alteração das proposições; e aquelas concernentes ao controle das 

deliberações do Plenário.  
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Em cada grupo, as regras são descritas, identificadas em sua origem e evolução, 

consideradas do ponto de vista teórico e comparativo quanto aos efeitos esperados e analisadas 

em relação aos efeitos observados no processo decisório da Câmara dos Deputados, com o 

propósito de verificar a incidência de elementos distributivistas, partidários e informacionais, 

segundo as premissas neoinstitucionalistas, e de elementos deliberativos e participativos, sob a 

perspectiva democrática e constitucional.  

São apresentadas, para cada grupo de regras, evidências empíricas de seus efeitos 

extraídas dos registros da tramitação de proposições na Câmara dos Deputados em dados e 

informações disponíveis no Sistema de Informação Legislativa da Casa (SILEG), acessível por 

meio do Portal da Câmara dos Deputados em www.camara.leg.br. 

 

 

3.4.1 Regras relativas ao controle da agenda do plenário 

 

 

É consenso entre os acadêmicos estudiosos do Parlamento que o controle da agenda 

explica em grande medida os resultados das ações legislativas. Em relação ao Congresso norte-

americano, boa parte da discussão entre distributivistas e partidários se dá em torno dessa 

questão: quem controla a agenda do Parlamento, as Comissões ou os partidos políticos? Ou, 

ainda, a maioria do Plenário? Herbert Döring resume esses pressupostos em relação aos poderes 

de agenda das Comissões, centro da controvérsia estadunidense, apontando que esses poderes 

podem ser descritos como poderes para propor privativamente legislação sobre determinados 

temas, poderes para impedir a tramitação de projetos contrários aos seus interesses e poderes 

para controlar as decisões finais do Plenário. Partindo desse enquadramento teórico, esse autor 

compara os poderes de agenda e seus efeitos em Parlamentos da Europa Ocidental, revelando 

uma diversidade de normas e de desenhos institucionais (Döring, 2001). Os poderes de agenda 

também são tratados especificamente por Gary Cox, a partir do pressuposto da limitação do 

tempo disponível para as deliberações no Plenário da Casa legislativa. Para ele, num estado de 

natureza legislativo, surgiria necessariamente a necessidade de controlar a agenda em função 

da quantidade e da diversidade de temas a serem deliberados e da escassez de tempo e dos 

custos de obtenção de informação por parte dos legisladores individuais. Esses poderes podem 

ser negativos, no sentido de impedir a deliberação sobre determinados assuntos, ou positivos, 

traduzidos na capacidade de levar proposições à consideração do Plenário (Cox, 2006). 

http://www.camara.leg.br/
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Quanto ao Congresso Nacional brasileiro, estudos políticos apontam quase 

consensualmente na direção da capacidade de controle do Presidente da República sobre a 

agenda parlamentar, utilizando-se ele dos poderes legislativos que lhe foram conferidos pela 

Constituição de 1988, notadamente a capacidade de solicitar urgência para seus projetos e de 

editar medidas provisórias, em ambos os casos provocando o sobrestamento da pauta decorrido 

determinado prazo, ao ponto de se caracterizar, em alguns momentos, um cartel de agenda 

(Figueiredo e Limongi, 2004; Limongi, 2006; Pereira e Mueller, 2000; Santos, 1997 e 2003; 

Amorim Neto, Cox e McCubbins, 2000). 

A identificação, descrição e análise dos procedimentos internos da Câmara dos 

Deputados relativos à definição da agenda do Plenário e de seus efeitos procedidas neste 

trabalho pretendem contribuir para a compreensão desses mecanismos e para avaliar os seus 

custos transacionais para o Presidente da República. Eventualmente, este se vê forçado a desistir 

da urgência solicitada para projetos de sua iniciativa ou a revogar medidas provisórias com a 

finalidade de negociar a agenda política com a Câmara dos Deputados, além de ter 

eventualmente que suportar a perda de eficácia de medida provisória não apreciada pelo 

Congresso em tempo hábil.  

Ademais, a decisão do Presidente da Câmara dos Deputados na Questão de Ordem n. 

411, de 2009, induziu uma mudança institucional significativa no sentido da atenuação do poder 

de agenda do Presidente da República quanto aos efeitos do chamado sobrestamento da pauta 

em função do não atendimento do prazo de 45 dias para análise de medida provisória ou de 

projeto de sua iniciativa com solicitação de urgência. Desde essa decisão, confirmada em 

caráter final pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mandado de Segurança n. 

27.931/09, a pauta do Plenário da Câmara dos Deputados ficou disponível para a inclusão de 

matérias também importantes, como propostas de emendas à Constituição, projetos de lei 

complementar, projetos de decreto legislativo, inclusive os relativos a acordos internacionais, 

e projetos de lei sobre temas relevantes, como direitos políticos e eleitorais, direito penal e 

processual penal, direito eleitoral e processual civil, entre outros, com impacto significativo na 

produção legislativa, como sugerido pela pesquisa de Vanessa Faria (2017). Essa mudança faz 

ressaltar a pertinência do estudo dos poderes internos de agenda da Casa, uma vez que, ainda 

que se continue verificando uma maior incidência de matérias de iniciativa do Presidente da 

República na pauta do Plenário, em relação às de iniciativa de Deputados, essa supremacia não 

pode mais ser explicada exclusivamente como efeito direto de regras constitucionais exógenas 

ao Parlamento. Mais ainda, a partir da maior liberação da pauta do Plenário, a ausência de um 

número maior de proposições de iniciativa parlamentar também deve ser explicada em termos 
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dos procedimentos regimentais que permitem um controle negativo da agenda pelo Governo ou 

sua coalizão parlamentar.  

Os poderes regimentais de agenda são conferidos principalmente ao Presidente da Casa 

e aos Líderes das bancadas de partidos e blocos parlamentares. É tradicional nos Regimentos 

Internos da Câmara dos Deputados, desde o Império, a disposição de que cabe ao Presidente da 

Casa designar a pauta das Sessões deliberativas. Todavia, o RICD/89, influenciado pela 

dinâmica dos trabalhos da ANC, inovou ao conferir poderes de agenda também aos Líderes 

partidários, em especial por meio de deliberações do Colégio de Líderes, órgão integrado pelos 

Líderes de partidos e blocos ao qual foi conferida a prerrogativa de participar da elaboração de 

uma agenda mensal de proposições e matérias a serem deliberadas pelo Plenário, com base na 

qual o Presidente da Casa deveria definir a pauta de cada Sessão (RICD/89, artigos 17, I, “s” e 

“t”, e 23). Como já argumentado alhures (Vieira, 2009 e Figueiredo, 2011), essa mudança 

institucional não se estabilizou segundo o modelo formalmente adotado no texto do RICD/89, 

mas assumiu contornos mais fluidos, seguindo a prática iniciada na ANC de reuniões de Líderes 

coordenadas pelo Presidente da Casa em busca de consensos de agenda e de procedimentos, 

sem deliberações por meio de votação.  Constata-se uma crescente institucionalização dessas 

reuniões ao longo dos anos, com o anúncio público de sua ocorrência, sua frequência quase 

semanal, acompanhamento de jornalistas, apoio administrativo e rotina de comunicação formal 

entre o Presidente e os Líderes sobre sugestões de agenda e elaboração de relatórios de matérias 

a serem apreciadas. Esse desenho institucional se explica pelo fato de que o poder formal de 

agenda do Presidente de incluir matérias na Ordem do Dia das sessões é contrabalançado pelas 

prerrogativas dos Líderes de retirarem matérias de pauta durante as Sessões e de promoverem 

obstrução nas votações, exercendo, assim, poderes de veto sobre a agenda do Plenário 

(RICD/89, artigos 117, VI, e 82, § 6º). 

Por outro lado, os poderes positivos de agenda dos Líderes, especialmente por meio dos 

requerimentos de urgência, são significativamente mitigados na prática pela capacidade do 

Presidente da Casa de não obrigatoriamente pautar as matérias urgentes. De acordo com as 

regras regimentais de urgência (RICD/89, artigos 153 a 157), as proposições com urgência 

solicitada pelos Líderes e aprovada pelo Plenário, em especial aquelas sujeitas ao apoiamento 

e quórum de votação por maioria absoluta, deveriam ser automaticamente incluídas na Ordem 

do Dia. No entanto, ao longo dos anos, uma longa fila de espera de matérias com urgência 

aprovada foi se formando, ficando sua inclusão em Ordem do Dia condicionada a uma nova 

decisão do Presidente em acordo com os Líderes. Dados do Sistema de Informação e 

Tramitação Legislativa da Câmara revelam que em 04/10/2017 havia 225 proposições nessas 
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condições. A não observância da clara disposição do Regimento que ordena a inclusão em pauta 

dessas matérias pode ser entendida como uma violação do devido processo legislativo, de um 

ponto de vista jurídico formal, ou como uma mutação institucional, que busca estabelecer 

equilíbrio entre os detentores dos poderes de agenda, do ponto de vista neoinstitucionalista. Em 

apoio a esta última interpretação, vem o fato de esse procedimento, já decenal, nunca ter sido 

contestado judicialmente, nem objeto de insurreição interna por parte dos Líderes ou 

Deputados. A concessão do regime de urgência dá, por si só, aos Líderes maiores poderes de 

influenciar a pauta, em detrimento das Comissões, por exemplo, e de controlar as alterações ao 

texto das proposições, por meio das emendas de Plenário que passam a depender de apoiamento 

coletivo, ao mesmo tempo em que confere ao Presidente da Câmara maiores poderes para 

influenciar o mérito das matérias por meio da indicação de Relatores de Plenário em 

substituição às Comissões e do controle das votações. Assim, esse instrumento regimental 

funciona em duas etapas: a primeira, a concessão da urgência, que depende basicamente dos 

Líderes; a segunda, a votação da matéria em Plenário, que é fortemente condicionada à 

concordância do Presidente quanto à oportunidade de sua inclusão na Ordem do Dia. Com 

relação à influência do regime de urgência e da atuação de Relatores designados em Plenário 

pelo Presidente, pode-se verificar a frequente ocorrência, em matérias de importância para o 

Governo, da combinação entre regime de urgência, Relatores de Plenário e a aprovação de 

Substitutivos propostos por estes durante a discussão e votação da matéria, como nos recentes 

casos dos Projetos de Lei n. 5.839/09, sobre a exploração de petróleo no Pré-Sal e seu regime 

de partilha, n. 8.843/17, que deu origem à Lei n. 13.506/17, acerca da atuação do Banco Central 

e da Comissão de Valores Mobiliários; n. 8.612/07, que deu origem à Lei n. 8.612/17, relativa 

aos Partidos Políticos; n. 2.960/15, que deu origem à Lei n. 13.254/17, sobre a repatriação de 

bens e direitos mantidos no exterior; e n. 5.735/13, que deu origem à Lei n. 13.165/15, relativa 

a custos em campanhas eleitorais; e ainda dos Projetos de Lei Complementar n. 257/16, que 

deu origem à Lei Complementar n. 156/16, que criou o Plano de Auxílio aos Estados e ao 

Distrito Federal; e n. 343/17, que deu origem à Lei Complementar n. 159/17, que instituiu o 

Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal. 

Como maneira de limitar os poderes positivos de agenda do Presidente da Casa, os 

Líderes promoveram a aprovação da Resolução n. 2, de 2015, que obriga a divulgação 

antecipada da agenda da semana seguinte, para evitar que ele inclua matérias na pauta das 

Sessões sem conhecimento prévio das lideranças e mesmo da sociedade. Com respeito ao 

confronto de poderes de agenda entre o Presidente da Casa e os Líderes partidários e à busca 

de equilíbrio institucional entre eles, vale salientar que o Presidente da Câmara dos Deputados 
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não deve ser visto necessariamente como um quadro partidário eleito pela coalizão de Governo. 

De fato, as regras de eleição para o cargo de Presidente, com a admissão de candidaturas avulsas 

e escrutínio em 2 turnos para mandato de 2 anos sem possibilidade de revogação, fazem com 

que Deputados não integrantes de partidos ou coalizões majoritárias possam ser eventualmente 

eleitos e que haja uma accountability relativamente baixa para o cargo em comparação com 

outros Parlamentos, o que pode conferir um grau elevado de independência ao Presidente da 

Câmara dos Deputados em relação ao Governo e mesmo em relação a seus constituintes 

internos (Vieira, 2009). 

Uma prerrogativa regimental do Presidente da Câmara com repercussões na agenda 

pouco percebida é a relativa à convocação das Sessões deliberativas, ordinárias ou 

extraordinárias. Após a decisão na Questão de Ordem n. 411/09, que atenuou os efeitos do 

sobrestamento de pauta na Câmara por medidas provisórias e por projetos de lei com urgência 

solicitada pelo Presidente da República, foi crescente a tendência de se convocar Sessões 

Extraordinárias, chamadas para pautas específicas compostas por matérias não sujeitas ao 

trancamento e não subordinadas à sequência de trabalhos definida regimentalmente para as 

Sessões Ordinárias, descumprindo-se em muitos casos a regra regimental de que as Sessões 

extraordinárias devem acontecer sem prejuízo das ordinárias, em dias e horários diversos dos 

regimentalmente previstos para estas. Essa prática foi-se sedimentando até resultar na alteração 

formal do Regimento Interno quanto ao regime de Sessões deliberativas, promovida pela 

Resolução n. 19, de 2012. A partir dessa mudança inverteram-se consistentemente os 

quantitativos de Sessões deliberativas Ordinárias e Extraordinárias. A partir de 2006, o número 

de Sessões Extraordinárias do Plenário passa a superar o número de Sessões Ordinárias, 

perfazendo, nesse ano, 54% do total de Sessões deliberativas – 64 Sessões Ordinárias contra 76 

Extraordinárias. De 2013 em diante essa proporção fica acima dos 70%, atingindo em 2016 a 

casa de 86% - 27 Ordinárias contra 171 Sessões Extraordinárias, segundo dados extraídos do 

Diário da Câmara dos Deputados. Isso indica o uso discricionário desse poder de convocação 

por parte do Presidente da Casa e sua interferência efetiva na agenda de trabalhos. Vale, ainda, 

salientar que a ocorrência de Sessão deliberativa no Plenário impede o funcionamento das 

Comissões no mesmo horário a partir do início da Ordem do Dia. Assim, por meio da 

convocação de Sessões Extraordinárias, o Presidente da Casa pode impedir o funcionamento 

de Comissões, evitar a apreciação das matérias constantes da pauta ordinária, eleger as 

proposições a serem deliberadas em cada Sessão e até mesmo escolher o horário em que as 

votações ocorrerão, controlando, assim, também o quórum de deliberação. Além disso, embora 

não regimentalmente previsto, é tacitamente reconhecido ao Presidente da Casa o poder de 
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retirar matérias da pauta de ofício, durante as Sessões. Isso lhe confere possibilidade de evitar 

insucessos na deliberação de matérias, fazendo-as retornar em ocasião que julgar mais oportuna.  

Outro procedimento regimental que confere poderes de pauta ao Presidente da Casa e 

aos Líderes de partidos e blocos parlamentares é o referente à criação de Comissões Especiais. 

Previstas no artigo 34 do RICD/89, elas são constituídas para examinar propostas de emenda à 

Constituição, projetos inseridos no campo de competência de mais de três Comissões 

Permanentes, além de projetos de código e de reforma do regimento. Particularmente, merecem 

consideração, em termos de controle da agenda do Plenário, os casos de Comissão Especial 

para as propostas de emenda à Constituição, às quais compete o recebimento de emendas à 

proposição inicial e o seu exame de mérito, e para a apreciação de projetos de lei que tratem 

matéria inserida na jurisdição de mais de três Comissões Permanentes, caso em que seu relatório 

será único para o Plenário, incluindo os aspectos de constitucionalidade, em substituição à 

Comissão de Justiça, e de adequação financeira e orçamentária, substituindo a Comissão de 

Finanças e Tributação, além do exame de mérito. Por um lado, cabe ao Presidente da Casa, 

discricionariamente e sem obedecer a qualquer critério cronológico ou formal, criar essas 

Comissões. Por outro, os Líderes as controlam por meio da regra de proporcionalidade 

partidária e da indicação de membros de suas bancadas para constituí-las. Note-se que a regra 

regimental prevista no § 1º do artigo 34 do RICD/89, pela qual metade dos membros da 

Comissão Especial deveria ser proveniente de membros das Comissões Permanentes 

competentes, nunca é observada pelos Líderes nem controlada pela Presidência. Combinado 

com o instituto da urgência no caso dos projetos de lei, a criação de Comissão Especial propicia 

um controle quase absoluto dos Líderes e do Presidente da Casa sobre os pareceres a serem 

oferecidos em Plenário, favorecendo sua inclusão em pauta quando obtido grau significativo de 

consenso ou, no caso contrário, vetando a sua apreciação. Os pareceres, por sua vez, têm 

influência no controle das votações, pois eles selecionam, dentre as modificações propostas, 

aquelas que serão submetidas preferencialmente ao Plenário, além de possibilitarem a rejeição 

em bloco de alterações não desejadas. As Comissões Especiais também são oportunidades 

privilegiadas de incrementar os ganhos informacionais, concentrando os debates públicos e o 

recebimento de subsídios técnicos do Governo, da sociedade e de interessados sobre os vários 

aspectos da política proposta num mesmo colegiado. O grau de controle do Presidente e dos 

Líderes partidários sobre as Comissões Especiais pode ser aferido pelo fato de haver, 

rotineiramente, uma lista extensa de matérias aguardando a criação desses colegiados para a 

apreciação de diversas matérias. Dados extraídos dos arquivos da Secretaria-Geral da Mesa 

apontam que, em 03/10/2017, havia 193 três proposições aguardando a criação de Comissão 
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Especial para seu exame e 57 Comissões criadas à espera das indicações dos Líderes de seus 

membros para serem instaladas. No primeiro grupo, as matérias mais antigas estão há mais de 

15 anos na fila. Esse controle tem efeitos não apenas sobre a tramitação e o agendamento dessas 

proposições, mas também sobre o conteúdo, uma vez que interfere na composição da Comissão 

e na definição de seu Presidente e Relator. 

Uma mudança regimental relativa aos trabalhos das Comissões com efeitos na agenda 

do Plenário da Casa foi a referente ao controle dos prazos de tramitação nesses colegiados. O 

Regimento Interno anterior, de 1972, estabelecia que, uma vez esgotado o prazo de apreciação 

numa Comissão, a matéria deveria ser automaticamente encaminhada à Comissão seguinte ou 

mandada à publicação para exame em Plenário (RICD/72, artigo 144). O Regimento de 1989, 

em sua redação inicial, eliminou esse encaminhamento automático, aumentando os poderes de 

gate keeping das Comissões Permanentes, na medida em que os projetos poderiam ficar por 

elas retidos por tempo indeterminado, sem sanção regimental, salvo a possibilidade de os 

Líderes promoverem sua remessa ao Plenário por meio da aprovação de um requerimento de 

urgência, que depende, no entanto, da aprovação da maioria absoluta da Casa.  A Resolução n. 

58, de 1994, conferiu poderes ao Presidente da Câmara para determinar o seguimento de matéria 

com prazo esgotado em Comissão ao colegiado competente seguinte ou ao Plenário, conforme 

o caso, subtraindo-lhes, inclusive, os poderes de apreciação conclusiva sobre a matéria. Por esse 

expediente, o Presidente pode, discricionariamente, impulsionar a tramitação de matérias de 

seu interesse, de ofício ou a requerimento de qualquer Deputado. Essa faculdade tem sido 

exercida inclusive em relação à tramitação de propostas de emenda à Constituição, como já 

identificado em pesquisa anterior, com efeitos significativos sobre as deliberações (Vieira, 

2009), e foi o caso verificado na aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n. 182/07, 

sobre reforma política, que deu origem à Emenda Constitucional n. 91/16. 

Finalmente, completando o rol de regras procedimentais com efeitos no controle da 

agenda do Plenário, o Presidente da Câmara pode determinar a apensação, para tramitação 

conjunta, de projeto recém-apresentado a outro já com tramitação concluída e em condições de 

ser incluído na Ordem do Dia (RICD/89, artigos 139 e 142). Por esse procedimento, a 

proposição recém-apresentada pode ser despachada diretamente ao Plenário, sem pareceres das 

Comissões, e anexada a outra já instruída. Esse procedimento viabiliza a inclusão imediata de 

matéria na pauta a ser considerada como alternativa a outra já em apreciação, com a 

possibilidade, inclusive, de ser conferida, pelo Plenário, preferência para a matéria nova. Desse 

modo, pode o Presidente acelerar a tramitação de um projeto, ou mesmo de uma proposta de 

emenda à Constituição, fazendo com que a matéria não passe pelas Comissões e seja incluída 
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em Ordem do Dia, mesmo sem pareceres e sem urgência aprovada, ao determinar seu 

apensamento a outra proposição mais antiga que já tenha pareceres das Comissões ou urgência 

concedida. Esse expediente já foi utilizado inclusive para acelerar a tramitação de propostas de 

emenda à Constituição, fazendo com que proposta já aprovada pelo Senado Federal fosse 

submetida de imediato ao Plenário da Câmara sem pareceres das Comissões pela via de 

anexação a outra já com tramitação concluída, sobre o mesmo tema, mas com conteúdo 

diferente. A pesquisa de Isabel Domingues identificou seis casos como esse até 2007, dos quais 

quatro resultaram na aprovação das matérias (Domingues, 2008). Além disso, as regras de 

apensação para tramitação conjunta no Regimento da Câmara são de fluida interpretação, 

referindo-se genericamente a matérias análogas, conexas, idênticas ou correlatas, termos 

imprecisos, sem definição regimental e sujeitos à aplicação discricionária do Presidente, 

representando, portanto, mais uma prerrogativa conferida a ele de ordenação dos trabalhos do 

que uma norma de racionalização dos procedimentos legislativos. 

A análise dos efeitos das regras procedimentais do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados relativas ao controle da agenda do Plenário e de suas alterações revela uma relevante 

concentração de poderes no Presidente da Casa e nos Líderes dos partidos e blocos 

parlamentares. Considerando que o Presidente nem sempre atua como quadro partidário, a 

definição da agenda se apresenta como resultante da contraposição dos poderes desses vários 

agentes, gerando, por vezes, desequilíbrios capazes de induzir mudanças institucionais ou 

descumprimento das regras formais. Uma vez que o Presidente dispõe de prerrogativas 

individuais para o exercício de suas atribuições relativas ao controle da agenda e expressivo 

poder de veto, pode ele em tese negociar diretamente com o Governo a pauta legislativa, ou, 

pelo menos, ter a expectativa de ser ouvido sobre as prioridades de deliberação. De outra parte, 

os poderes dos Líderes partidários só são efetivos quando exercidos coletivamente, em 

coalizões ou em acordos específicos. Em cenários de fragmentação partidária, pode-se esperar 

uma elevação dos custos transacionais para o Governo efetivar sua agenda legislativa. Bancadas 

partidárias menores também aumentam a influência dos Deputados individualmente dentro de 

suas agremiações, fortalecendo traços distributivistas na composição da agenda. As mudanças 

institucionais observadas reagiram à necessidade de reequilibrar os poderes de agenda do 

Presidente e dos Líderes partidários com uma tendência de fortalecimento do primeiro, mas não 

foram unívocas nessa direção. Se a institucionalização da reunião informal de Líderes 

fortaleceu os poderes de agenda desses, a evolução do controle da convocação das Sessões e 

designação de suas pautas e a possibilidade de interferir na agenda das Comissões cominadas 
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ao Presidente manteve este como o principal ator com poderes negativos e positivos de agenda 

na Casa. 

Do ponto de vista da teoria democrática, a não observância de regras regimentais, como 

a relativa à inclusão em Ordem do Dia de matéria com urgência aprovada e a referente à criação 

e composição das Comissões Especiais com membros oriundos das Permanentes competentes, 

pode ser vista como quebra de princípios do processo legislativo que nega prerrogativas 

individuais e coletivas reconhecidas aos Deputados pelo Regimento. Além disso, a 

imprevisibilidade quanto à convocação e à pauta das Sessões deliberativas, a despeito das regras 

que preveem elaboração de agenda mensal e divulgação semanal das matérias a serem tratadas, 

mediante a utilização de expedientes como a urgência, a apensação e a imposição de prazos às 

Comissões, reduz as possibilidades de debate, de participação e de fluxo de informação entre 

os legisladores e entre o Parlamento e a sociedade, com prejuízos ao caráter democrático das 

decisões da Câmara dos Deputados e redução do nível informacional do processo legislativo de 

modo geral. 

 

 

3.4.2 Regras relativas ao controle das alterações das proposições iniciais: emendas, destaques 

e processamento da votação 

 

 

O controle das alterações das proposições que são incluídas na pauta do Plenário é outro 

aspecto fundamental no processo decisório de elaboração das leis. No caso da Câmara dos 

Deputados, identificamos três conjuntos de regras que possibilitam diferentes agentes 

interferirem no conteúdo das matérias submetidas à deliberação do Plenário. São elas as regras 

relativas ao poder de oferecer emendas às proposições em apreciação, as regras referentes à 

prerrogativa de apresentar destaques para votação em separado e as regras que regem o 

processamento da votação, isto é, que definem a sequência em que as alternativas serão 

submetidas ao voto dos legisladores. 

As emendas se constituem nos instrumentos mais comumente encontrados nos 

Parlamentos para a modificação dos textos propostos por quem detém poderes de iniciativa 

legislativa. Gary Cox aponta diversos sistemas de controle existentes em vários países, como a 

votação bloqueada francesa, a guilhotina no Parlamento britânico, regras semelhantes em 

Parlamentos da América Latina e as normas restritivas que podem ser impostas na Casa dos 

Representantes do Congresso norte-americano (Cox, 2000). Ingvar Mattson, analisando o 
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contexto institucional dos Parlamentos europeus, observa que, a despeito da reconhecida 

predominância do Governo sobre a legislação produzida, há razões teóricas e práticas que 

justificam o estudo dos poderes individuais de iniciativa e de oferecimento de emendas, uma 

vez que ainda há muitos Parlamentos, mesmo nos países com regimes de gabinete, em que os 

partidos políticos detêm forte controle sobre o processo legislativo e em que há espaços para 

ações individuais, em diferentes desenhos institucionais e com variados graus de 

constrangimento. Para identificar e avaliar os efeitos dessas instituições é necessário considerar, 

em sua visão, tanto regras formais quanto informais e não é suficiente se ater aos poderes 

constitucionalmente reconhecidos aos membros do Legislativo (Mattson, 1995). 

No Brasil, o poder de oferecer alterações às proposições oferecidas ao exame das Casas 

legislativas é considerado como uma decorrência da atribuição geral do Congresso Nacional 

para dispor sobre as matérias de sua competência, isto é, para legislar em sentido próprio 

(CF/88, artigo 48), e reconhecido como parte do poder de iniciativa conferido a cada 

congressista individualmente (CF/88, artigo 61). Assim, embora a Constituição não tenha 

dispositivo expresso garantindo aos Deputados e Senadores individualmente a prerrogativa de 

oferecer emendas às proposições, os Regimentos Internos tanto da Câmara dos Deputados 

quanto do Senado Federal conferem a cada um de seus membros a prerrogativa genérica de 

oferecerem emendas aos projetos tanto em Comissão quanto no Plenário, prevendo, no entanto, 

restrições em situações específicas. 

O controle das alterações promovidas pelas Comissões por meio de emendas e de 

Substitutivos, que são textos globais apresentados como alternativa à proposição inicial, é feito 

por meio de procedimentos capazes de levar a matéria à consideração do Plenário, onde as 

alterações propostas nas Comissões podem ser revistas, e as emendas oferecidas pelos 

Deputados em seu âmbito, controladas. Dois procedimentos são principalmente utilizados: o 

regime de urgência, mobilizado por Líderes que representem a maioria absoluta da composição 

da Câmara (artigo 155 do RICD/89), e o recurso contra a apreciação conclusiva das Comissões, 

que pode ser apresentado por um décimo dos membros da Casa, em assinaturas individuais 

(artigo 58 do RICD/89). Quanto a este último instrumento, uma vez que a aprovação do recurso 

depende de uma deliberação do Plenário, o seu efeito tem sido principalmente o de paralisar o 

trâmite de matéria aprovada nas Comissões, sem, todavia, fazer com que o Plenário sobre ela 

efetivamente delibere, como já observado. 

Em relação ao controle das emendas apresentadas em Plenário, o Regimento Interno 

permite que, para as matérias em tramitação ordinária, elas possam ser apresentadas por 

qualquer Deputado, sem limitação quantitativa. No entanto, quase a totalidade dos projetos 
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aprovados no Plenário da Câmara nos últimos anos foi apreciada sob o regime de urgência, uma 

vez que esse tem sido o instrumento mais frequentemente usado pelos Líderes para o controle 

da agenda. Sob esse regime, as emendas de plenário só podem ser apresentadas por um quinto 

dos membros da Casa ou Líderes que representem esse número (RICD/89, artigo 120, § 4º). 

Mais ainda: havendo urgência, as emendas de Plenário são examinadas por Relatores indicados 

pelo Presidente da Casa, em substituição às Comissões competentes (RICD/89, artigo 157), e 

aquelas emendas que recebam desses Relatores pareceres contrários são votadas em bloco para 

rejeição, ressalvados os destaques (RICD/89, artigo 186). Como detalhado logo adiante, os 

destaques são procedimentos de votação fortemente controlados pelos Líderes.  

Assim, verifica-se um expressivo constrangimento regimental para a ação individual 

dos Deputados quanto ao sucesso em promover alterações nos textos em deliberação no 

Plenário, ficando esses poderes concentrados nos Líderes partidários, tanto por meio da 

exigência de quórum especial para apresentação de emendas quanto por meio do procedimento 

de votação em bloco das emendas com pareceres pela rejeição, ressalvadas as destacadas. 

Uma das inovações do Regimento Interno da Câmara dos Deputados de 1989 foi a 

referente às chamadas emendas aglutinativas (artigos 118, § 3º, e 122 do RICD/89). Originárias 

de procedimento adotado na Assembleia Nacional Constituinte de 1987/88, as emendas 

aglutinativas resultam da fusão de emendas já apresentadas, e podem ser oferecidas pelos 

autores das emendas originais, por um décimo dos membros da Casa ou por Líderes que 

representem esse número. O grande diferencial dessas emendas em relação às demais é que elas 

podem ser apresentadas durante o procedimento de votação, quando a fase de oferecimento de 

pareceres e de discussão já está encerrada. Elas surgem, então, como alternativas de última hora 

colocadas para deliberação do Plenário. Em tese, elas poderiam ser instrumento de construção 

de consensos, aproximando o texto em apreciação das preferências do legislador pivotal da 

Casa ou da coalizão majoritária. No entanto, uma vez que podem ser apresentadas por minoria 

de um décimo, sem limitação quantitativa, elas também podem ter o efeito de favorecer 

estratégias de obstrução, provocando um número indeterminado de deliberações por maioria 

para rejeitar os textos sucessivamente apresentados. Além disso, como podem ser apresentadas 

no meio do processamento da votação, elas também modificam a sequência em que as 

alternativas são submetidas ao Plenário, que é controlada pelo Presidente e pelos Líderes. Isso 

permite verdadeiras “viradas de jogo”, com a derrota numa votação podendo se tornar vitória 

na deliberação seguinte. Exemplo emblemático disso ocorreu na apreciação da Proposta de 

Emenda à Constituição n. 182, de 2007, sobre reforma política, que deu origem à Emenda 

Constitucional n. 91, de 2016. Utilizando-se estrategicamente dessas regras, os Líderes, com a 
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anuência do Presidente, puderam colocar em votação várias versões apresentadas de última 

hora sobre o tema do financiamento de campanha até lograr a aprovação de uma. Textos com 

conteúdos diversos apresentados durante a votação e que mudam seu sequenciamento reduzem 

o nível de informação, de participação e de transparência nas deliberações. Em se tratando de 

uma proposição que versava temas fundamentais e abrangentes do sistema político e eleitoral, 

como voto majoritário e proporcional, financiamento de campanhas, reeleição, cláusula de 

desempenho, fidelidade partidária e voto facultativo, entre outros, as dificuldades de acordos 

para a formação de maiorias ad hoc em Plenário eram significativas, tendo sido as emendas 

aglutinativas utilizadas, nesses casos, com finalidades obstrucionistas e de elevação dos custos 

de transação, e não para a produção de consensos, como talvez fosse o esperado pelos 

legisladores domésticos ao instituí-las inspirados pela dinâmica dos trabalhos Constituintes. Os 

efeitos das regras procedimentais na apreciação da Proposta de Emenda à Constituição n. 

182/07 são destacados em detalhes na última seção deste Capítulo. 

No caso específico das propostas de emenda à Constituição, a possibilidade de se 

apresentarem emendas aglutinativas a essas proposições, a despeito da regra contida no artigo 

202, § 2º, do RICD/89, pela qual “somente” perante a Comissão Especial podem ser 

apresentadas emendas às propostas de emenda à Constituição, foi admitida pela primeira vez 

na tramitação da Proposta de Emenda à Constituição n. 33, de 1991, que deu origem à Emenda 

Constitucional n. 20, de 2006, reforma da Previdência, e representou alteração significativa na 

apreciação dessas matérias, abrindo mais possibilidades para sua alteração pelo Plenário, em 

detrimento da Comissão Especial. Os efeitos dessa mudança operam na direção de um maior 

controle por parte dos Líderes e do Presidente da Casa sobre as alterações de conteúdo dessas 

proposições, tanto por meio da apresentação de novos textos alternativos quanto pela obstrução 

em relação a aspectos não desejados. Nesse caso específico, da apreciação da PEC 33/91, a 

matéria havia sido trazida a Plenário sem parecer da Comissão Especial. O Substitutivo 

apresentado pelo Relator, indicado em substituição à Comissão pelo Presidente da Câmara, foi 

rejeitado pelo Plenário, e a alternativa regimental seguinte seria votar a proposta inicial do 

Poder Executivo. Ao admitir o uso das emendas aglutinativas, o PRCD possibilitou que um 

novo texto fosse negociado já no curso da votação e, afinal, aprovado. Essa alteração no 

procedimento se cristalizou na Casa e é hoje frequentemente utilizada, fazendo com que 

prevaleça o ponto de vista do colegiado pleno, ou seja, que a decisão final se aproxime mais 

das preferências do Plenário, já que a deliberação deve necessariamente acontecer por votação 

nominal e maioria de três quintos.  
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Em síntese, as emendas aglutinativas podem servir como instrumentos de obstrução, 

permitindo que um décimo dos membros da Casa, ou Líderes que representem esse número, 

obriguem a realização de seguidas votações nominais, mas também podem ser utilizadas pelos 

Líderes para produzir textos que se aproximem das preferências do legislador pivotal do 

Plenário ou da coalizão de maioria. Neste último caso, ainda remanesce um aspecto negativo 

desse procedimento, do ponto de vista das teorias democrática e informacional, que é o de tornar 

imprevisíveis as alternativas apresentadas como opções aos legisladores durante mesmo a 

votação da matéria, possibilitando que textos não conhecidos previamente e não debatidos 

sejam submetidos à deliberação, em detrimento dos textos oriundos das Comissões e das 

discussões em Plenário. 

Finalmente, em relação ao controle de alterações dos textos das proposições originais 

por meio de emendas, a regra do artigo 125 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados 

permite que o Presidente da Casa rejeite emendas que versem assuntos estranhos ao conteúdo 

original do projeto em apreciação. A estratégia de reunir vários temas em um projeto de lei 

abrangente (omnibus bill) é comum em Parlamentos, tanto como uma estratégia do Governo ou 

da maioria para facilitar a aprovação de temas polêmicos, quanto como maneira de contornar 

as reservas de iniciativa legislativa e as dificuldades de agenda em Plenário. No Congresso 

Nacional brasileiro, esse procedimento, o de apresentar, por meio de emendas, assuntos não 

contidos na matéria inicial, se tornou frequente na apreciação de medidas provisórias adotadas 

pelo Presidente da República, a partir da Emenda Constitucional n. 32, de 2001, quando essas 

matérias passaram a obstruir a pauta de votação da Câmara e do Senado, tornando mais difícil 

o acesso dos parlamentares às agendas dos Plenários. Objeto de críticas frequentes da imprensa 

e de organizações sociais, essas emendas “estranhas” eram em geral acolhidas nas Comissões 

Mistas encarregadas do exame inicial das medidas provisórias e remetidas à apreciação das 

duas Casas do Congresso juntamente com as proposições originais e demais documentos de 

tramitação – pareceres, projetos de lei de conversão etc.  

Os Presidentes da Câmara dos Deputados oscilaram na utilização dessa prerrogativa 

regimental ao longo dos anos. Em 2009, o Presidente Michel Temer passou a inadmitir, desde 

a apreciação da Medida Provisória n. 464/09, emendas com matérias estranhas apresentadas, 

com exceção das alterações introduzidas pelo Relator. No ano de 2013, a partir da apreciação 

da Medida Provisória n. 627, de 2013, o Presidente Henrique Eduardo Alves, em decisão 

monocrática e com base no dispositivo regimental citado, passou a recusar todas essas emendas 

e a não as submeter à apreciação da Casa, protegendo, assim, o Governo da inserção de matérias 

não desejadas por ele ao editar as medidas provisórias. Dois anos depois, na tramitação da 
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Medida Provisória n. 670, de 2015, o Presidente Eduardo Cunha reformou esse entendimento 

e decidiu não desconsiderar essas emendas, deixando a decisão sobre seu cabimento e 

aprovação para o Plenário. No ano seguinte, no entanto, ele voltou atrás e passou a recusar as 

emendas e pareceres com temas não contidos nos textos iniciais. Finalmente, em outubro de 

2015, ao julgar a ADI n. 5.127, o STF se posicionou no sentido do não cabimento de emendas 

parlamentares que pretendam introduzir em medidas provisórias temas nelas não contidos. Vale 

salientar que essa prerrogativa regimental do Presidente da Câmara dos Deputados, prevista no 

citado artigo 125 do Regimento Interno, não se refere apenas a medidas provisórias, mas a todas 

as proposições em tramitação na Casa. Assim, ao receber qualquer matéria das Comissões com 

emendas, ou diante de emendas oferecidas em Plenário, o Presidente pode excluir aqueles textos 

que a seu ver não tenham relação com o conteúdo do projeto original. Essa análise comporta 

expressivo grau de discricionariedade dada a interligação frequente entre os temas submetidos 

ao Legislativo. De todo modo, trata-se de uma regra que confere poderes expressivos de 

controle de alterações sugeridas por meio de emendas ao Presidente da Câmara, embora, salvo 

no caso das medidas provisórias, em que a questão diz mais respeito ao controle da agenda do 

Plenário pelo Executivo diante do sobrestamento da pauta do Legislativo, não seja de utilização 

significativa do ponto de vista de incidência quantitativa.  

O segundo instituto regimental relacionado ao controle de alterações em Plenário dos 

textos originais das proposições é o destaque para votação em separado. Esse procedimento era 

previsto no Regimento Interno anterior da Câmara dos Deputados, de 1972, de forma muito 

simplificada. Aplicava-se principalmente às emendas, que eram votadas em dois blocos, 

segundo tivessem pareceres favoráveis ou contrários, admitindo-se que algumas pudessem ser 

votadas separadamente, por meio da apresentação de requerimentos de destaque. Como já 

mencionado anteriormente, a experiência dos trabalhos Constituintes, e em especial a mudança 

institucional promovida no seu curso por meio da aprovação de um segundo Regimento Interno, 

em que foram introduzidos, como procedimentos de votação, os destaques para votação em 

separado de partes do texto principal, se refletiu no Regimento Interno aprovado em 1989 na 

parte referente ao processamento das votações, com a previsão de diversos tipos de destaque 

nos seus artigos 161 e 162. Essa regra, por seus significativos impactos obstrucionistas nas 

deliberações, foi redesenhada em 1995 com o objetivo de reequilibrar os poderes de maioria e 

minorias no controle das votações em Plenário, como discutido em tópico anterior. Em seu 

formato atual, esse procedimento permite promover vários tipos de alteração de conteúdo em 

matérias em votação. Além do destaque de emendas, inclusive das que tenham sido rejeitadas 

nas Comissões, é possível recuperar textos apresentados em qualquer fase da tramitação, 
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mesmo vencidos, e partes de projetos apensados. Assim, à aprovação de um texto principal, 

podem-se seguir dezenas de votações pontuais não apenas de partes da matéria em apreciação, 

em geral com a finalidade de rejeição, mas também de emendas apresentadas em qualquer fase 

de tramitação, de dispositivos ou mesmo de palavras e expressões contidas em versões 

anteriores com o propósito de aprovação e integração à proposição em apreciação, além das já 

mencionadas emendas aglutinativas emergentes durante o processo de votação. Nesse cenário, 

é razoável supor que o conteúdo final de uma matéria complexa ou polêmica seja de difícil 

controle, com a possibilidade de surgirem maiorias ad hoc no Plenário para aprovar ou rejeitar 

aspectos pontuais de acordo com interesses específicos. Esse efeito de dispersão tem sido 

parcialmente controlado a partir da alteração introduzida em 1995, por meio da qual os Líderes 

podem rejeitar em blocos todos os destaques de iniciativa dos Deputados, remanescendo para 

votações separadas apenas os propostos por eles, dentro das cotas estabelecidas no artigo 161, 

§ 1º, do Regimento, que independem do tamanho da proposição em exame: bancadas de 5 a 24 

Deputados, um destaque; de 25 a 49 Deputados, dois destaques; de 50 a 74 Deputados, três 

destaques; e a partir de 75 Deputados, quatro destaques. Essas faixas estabelecidas linearmente 

fazem com que o número de destaques oriundo das bancadas partidárias possíveis de serem 

oferecidos numa votação seja uma função da distribuição numérica das bancadas, e não da 

complexidade e abrangência das matérias. Elas desestimulam a formação de grandes blocos 

parlamentares, uma vez que acima de 75 Deputados não se eleva mais o número de destaques, 

e favorecem a multiplicação de bancas de tamanho médio. Para os Líderes, os destaques 

representam poderes significativos de barganha em Plenário, tanto pelas possibilidades de 

obstrução, quanto pela apresentação de propostas de modificação das proposições a serem 

decididas diretamente pelo voto da maioria.  

O controle das alterações propostas por meio de emendas e de destaques está bastante 

condicionado às regras do chamado processamento da votação. A sequência com que 

alternativas são propostas ao Plenário pode ter grande influência nos resultados, como 

demonstrado há muito pelos modelos de escolha social (Arrow, 1963, McKelvey, 1976), mais 

ainda quando se considera que a escolha de uma alternativa pode significar a rejeição tácita de 

outras seguintes. Como transparece da análise empreendida até aqui nesta seção, o controle das 

alterações às proposições deliberadas no Plenário da Câmara dos Deputados se dá menos pela 

limitação das possibilidades de apresentação de propostas de modificação – emendas ou 

destaques – e mais pela forma como essas propostas são submetidas à votação dos Deputados 

pelo Presidente.  
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O Regimento Interno da Câmara dos Deputados de 1989 manteve a sistemática do 

anterior quanto ao processamento das votações ao lado de inovações oriundas dos trabalhos da 

Constituinte, fazendo conviverem conjuntos de regras que, por terem origens distintas, não são 

facilmente compatibilizadas, abrindo margem para interpretações e escolhas discricionárias, o 

que resulta em fragilidade institucional do processo decisório e em incertezas sobre seus efeitos 

nas decisões.  

As principais regras de processamento da votação estão previstas nos artigos 189 e 191 

do Regimento Interno e são as seguintes: 

a) O projeto de lei é votado em globo, ressalvados os destaques para votação 

em separado de partes de seu texto ou de textos alternativos que possam ser 

transpostos para ele; 

b) As emendas são votadas em grupos, conforme tenham pareceres favoráveis 

ou contrários das Comissões ou dos Relatores de Plenário, ressalvadas as 

emendas destacadas e as emendas com pareceres divergentes, entre outras; 

c) Os substitutivos de Comissões de mérito ou de Relatores de Plenário têm 

preferência sobre os respectivos projetos e são votados antes desses, 

implicando sua aprovação na recusa tácita do texto original, ressalvados os 

destaques que possam ser direcionados ao texto aprovado. Essa sequência 

pode ser modificada pela maioria do Plenário, mediante requerimento; 

d) Aprovado ou rejeitado um texto, o Presidente pode declarar prejudicada a 

apreciação de alternativas seguintes pendentes de votação que ele considere 

superadas em função da deliberação do Plenário; 

e) O Presidente pode recusar emendas aglutinativas e destaques que considere 

em desacordo com as regras regimentais ou incompatíveis com o texto 

principal em apreciação. 

Quanto ao último ponto, o artigo 118, § 3º, do Regimento da Câmara prescreve que a 

emenda aglutinativa deve resultar da fusão de emendas, ou destas com o texto da proposição, 

“por transação tendente à aproximação dos respectivos objetos”. A ideia é a de que a emenda 

aglutinativa deve ser um amálgama de conteúdos já propostos em outras emendas e não pode 

introduzir matéria inédita, uma vez que a fase de pareceres e de discussão já terá sido encerrada. 

No entanto, a maneira como a regra está disposta dá ampla margem de discricionariedade para 

o Presidente interpretar e decidir sobre a adequação de determinada emenda aglutinativa a esse 

conceito regimental, pois não se trata de uma mera justaposição de textos, mas de uma 

convergência de conteúdos, sentidos e propósitos.  
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O Presidente da Câmara também possui poderes regimentais de controle dos destaques 

em relação ao seu conteúdo. O inciso IV do artigo 162 do Regimento Interno, dispõe que o 

destaque não pode incidir sobre “expressão cuja retirada inverta o sentido da proposição ou a 

modifique substancialmente”. Pode-se argumentar que qualquer alteração num texto normativo 

é substancial, mesmo quando produza efeitos particulares e localizados. Caberá, então, ao 

Presidente decidir em que medida admitirá alterações no conteúdo da proposição em votação e 

que partes desta proposição ele considerará insuscetíveis de supressão por meio de destaques. 

Outro poder significativo conferido ao Presidente que lhe permite controlar o 

processamento da votação é o de declarar prejudicada a apreciação de matérias pendentes de 

apreciação em função de decisão do Plenário no sentido de aprovar ou rejeitar determinado 

texto. Assim, ocorrida uma determinada votação, de uma emenda, por exemplo, ele pode deixar 

de submeter a votos outras emendas que ele considere incompatíveis com a aquela já aprovada 

ou de mesmo sentido daquela já rejeitada (RICD/89, artigos 163 e 164). Em muitos casos, essa 

decisão envolve análise dos conteúdos das emendas, com margem para interpretações e 

discricionariedades.  

A sequência dos procedimentos também tem efeitos importantes nas estratégias de 

votação. De modo geral, combinando as regras sobre emendas, destaques, emendas 

aglutinativas e processamento da votação, uma deliberação do Plenário sobre uma proposição 

legislativa se desdobra nas seguintes principais fases procedimentais: 

a) Apresentação de emendas durante a discussão; 

b) Aceitação ou não das emendas pelo Presidente; 

c) Apresentação em Plenário de Pareceres por Comissões ou Relatores 

designados pelo Presidente, nos casos de urgência; 

d) Apresentação de destaques antes do início da votação; 

e) Aceitação ou não dos destaques pelo Presidente; 

f) Apresentação de emendas aglutinativas durante a votação; 

g) Aceitação ou não das emendas aglutinativas pelo Presidente; 

h) Estabelecimento, pelo Presidente, da sequência em que as votações serão 

feitas; 

i) Declaração, pelo Presidente, após cada votação, da eventual prejudicialidade 

de matérias pendentes de deliberação. 

Havendo várias emendas e destaques, o Presidente organiza a votação desses segundo a 

ordem dos artigos da proposição a que se refiram, votando os destaques de texto antes das 

emendas destacadas a eles referentes. Essa ordenação decorre mais da praxe da Casa do que do 



110 

 

 

texto do Regimento, que não é claro sobre isso, mas confere, de modo geral, ao Presidente, em 

seu artigo 17, inciso I, alínea “q”, a prerrogativa de estabelecer o ponto sobre o qual deve incidir 

cada votação. Eventualmente, mudanças no sequenciamento das alternativas submetidas à 

deliberação na votação de determinada matéria podem ser decisivas nos resultados.  

Exemplo emblemático desses efeitos ocorreu na votação do Projeto de Lei n. 5.938/09, 

sobre a exploração e partilha do petróleo da camada do Pré-sal. Após a rejeição em globo dos 

requerimentos de destaques individuais dos Deputados, chamados de destaques simples, o 

Presidente alterou o sequenciamento habitual das votações seguintes e declarou prejudicadas 

diversas emendas aglutinativas que se apoiavam em textos objetos desses destaques. Até então, 

não havendo clareza no Regimento em relação à ordem de votação entre emendas aglutinativas 

e destaques, a Mesa considerava as emendas mantidas mesmo após a eventual rejeição dos 

destaques. Com a alteração do procedimento, contestada, inclusive, em Plenário por meio de 

várias Questões de Ordem, o Presidente reduziu o número de votações a serem realizadas 

facilitando a aprovação da matéria.  

Verifica-se, assim, que as regras procedimentais da Câmara dos Deputados relativas ao 

controle das alterações em Plenário das proposições iniciais conferem aos Líderes partidários e 

ao Presidente da Casa poderes efetivos para evitar modificações não desejadas por esses agentes 

e para submeter ao Plenário as alternativas de suas preferências. Os principais procedimentos 

de controle seriam a exigência de apoio coletivo dos Líderes ou de Deputados para emendas 

em regime de urgência, a votação em globo das emendas e dos textos, a limitação dos 

requerimentos de destaques para votações em separado, o controle do conteúdo das emendas e 

de destaques e a escolha do sequenciamento das votações pelo PRCD. Essas regras conferem 

poderes aos Líderes e ao Presidente e têm, portanto, notados efeitos partidários, dando muito 

pequena margem de ação individual para os Deputados.  

Em relação aos aspectos deliberativos e participativos, as regras se apresentam 

herméticas à atuação e participação individual dos Deputados no processo, com procedimentos 

complexos, de difícil compreensão e acompanhamento, em especial quando se considera que 

na imensa maioria dos casos os projetos de lei são apreciados no Plenário da Câmara sob o 

regime de urgência, que elimina prazos de discussão e dificulta a publicidade das matérias em 

deliberação, reduzindo fortemente o acesso à informação tanto sobre o conteúdo das 

alternativas em votação quanto sobre os procedimentos adotados. Além disso, a imprecisão dos 

dispositivos e a convivência de regras que obedecem a sistemáticas diferentes conferem ao 

Presidente da Casa amplas possibilidades de estabelecer, por meio de interpretações, 

procedimentos ad hoc para determinadas matérias, não raro com anuência das Lideranças, que 
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em geral não os questionam pelas vias regimentais. Mesmo quando há insurgências do Plenário 

contra as decisões procedimentais do Presidente por meio de Questões de Ordem, estas resultam 

em geral sem consequências práticas, uma vez que o Regimento não confere efeitos suspensivos 

aos recursos porventura interpostos, como já destacado anteriormente. Também não há casos 

de intervenção judicial sobre esses temas, uma vez que estão protegidos pelo prevalecente 

entendimento do Supremo Tribunal Federal de que se trata de matérias interna corporis. 

Um efeito significativo observável das regras de alteração das proposições que não está 

inserido no escopo deste trabalho, mas que merece algum destaque, é o relativo à qualidade dos 

textos legislativos produzidos. Uma vez que à votação do texto principal podem se seguir 

dezenas de votações pontuais capazes de alterá-lo, inclusive com a transposição de textos e 

emendas originalmente não redigidos especificamente voltados para ele, e ainda considerando 

que desde 1989 a regra na Câmara dos Deputados é a apreciação em turno único, sem 

possibilidade de alterações de conteúdo em uma segunda revisão da matéria aprovada, não há 

mecanismos procedimentais capazes de evitar ou dificultar a aprovação de textos 

contraditórios, incoerentes ou truncados. Os prejuízos para a sociedade de textos legais de má 

qualidade são notórios, levando a inseguranças jurídicas nas relações sociais e a frequentes, 

demoradas e onerosas demandas judiciais. 

 

 

3.4.3 Regras relativas ao controle das votações em plenário 

 

 

Estudos sobre o Legislativo brasileiro demonstram que as votações nominais em 

Plenário são as instâncias de controle final dos partidos, por meio de seus Líderes, sobre o 

comportamento e as decisões de seus integrantes e que as regras procedimentais relativas a 

essas deliberações têm como efeitos observáveis, ao longo das legislaturas após 1988, graus 

significativos de disciplina partidária e de coesão nas decisões coletivas, evitando que condutas 

distributivistas exacerbadas dos legisladores individuais produzam impasses e desequilíbrios 

(Figueiredo e Limongi, 1999). Gary Cox também destaca a importância dos efeitos dessas 

regras no controle final da agenda e do conteúdo das proposições e aponta diferentes sistemas 

de controle do voto dos legisladores individuais que podem produzir diferentes resultados (Cox, 

2000). Bjorn Raschs observa que os Parlamentos precisam frequentemente fazer escolhas entre 

múltiplas alternativas mutuamente excludentes ou irreconciliáveis. Um dos desafios 

decorrentes disso é como institucionalizar a regra de decisão por maioria de modo a evitar as 
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dificuldades relacionadas à agregação de preferências nas decisões sobre políticas sociais 

especialmente. Os procedimentos de votação são modos pelos quais os votos individuais se 

traduzem em decisões coletivas, consistindo em métodos de votação e em regras decisórias que 

podem ser bastante complexas e diversificadas quando se comparam Parlamentos (Raschs, 

1995). Ainda no âmbito dos estudos comparados de Parlamentos, Thomas Saalfeld destaca a 

importância das regras procedimentais relativas ao controle dos votos dos legisladores, uma vez 

que a maioria não pode sempre dar como certo o apoio dos chamados backbenchers, isto é, dos 

membros das bancadas que não exercem liderança, os quais, nos sistemas parlamentaristas, 

podem ser decisivos até mesmo para manutenção ou mudança de Governo. Segundo ele, os 

métodos de votação variam entre os diversos países estudados, e a maneira de votar tem 

influência nas decisões. O voto secreto, por exemplo, permite agregar resultados sem revelar 

preferências individuais. As votações podem ou não constar dos registros do Parlamento. O 

registro público dos votos nominais pode facilitar o controle dos Líderes partidários sobre seus 

liderados e induzir maior unidade e fidelidade partidárias, reduzindo os custos dos processos de 

decisão nos sistemas parlamentaristas, embora as votações nominais também possam consumir 

muito tempo e reduzir a eficiência do Parlamento (Saalfeld, 1995). 

A votação da proposição no Plenário da Câmara dos Deputados é a fase final de um 

processo deliberativo que é precedida de várias decisões procedimentais que condicionam e 

influenciam o comportamento e as decisões dos legisladores individuais, como a escolha do 

momento das votações mais importantes e o método como serão efetuadas. Assim, uma vez que 

os resultados das votações nominais são importantes indicadores do comportamento dos 

Deputados em relação às orientações partidárias e a suas posições em relação ao Governo, 

ressalta-se igualmente a relevância das regras procedimentais que influenciam esse momento 

do processo decisório e que possibilitam escolhas estratégicas sobre quais temas serão objeto 

de votações nominais e quais serão definidos por voto simbólico, sem registro individual, sobre 

o momento em que essas votações acontecerão e sobre quais matérias serão alvos de obstrução. 

Todos esses mecanismos podem representar aumento no tempo de deliberação em Plenário, 

elevar as dificuldades de obtenção de consensos, exigir incremento no nível de informação 

disponível, atrair a participação mais intensa da sociedade e implicar em maiores custos de 

transação para a maioria ou o Governo. O fator tempo pode ser especialmente relevante, no 

caso brasileiro, em função do elevado número de decisões legislativas tomadas por meio de 

medidas provisórias, as quais estão sujeitas a um prazo fatal de validade, vencido o qual perdem 

eficácia retroativamente. 
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A regra de maioria está prevista na Constituição brasileira, em seu artigo 47, pelo qual 

as decisões dos Plenários e Comissões das Casas legislativas devem se dar por maioria de votos, 

presente a maioria absoluta de seus membros, salvo exceções previstas no próprio texto 

constitucional. As definições sobre modalidades e processos de votação são matérias de 

competência normativa de cada Casa. O Regimento Interno da Câmara é muito restritivo em 

relação à possibilidade de votação secreta de proposições legislativas, exigindo uma decisão 

específica do Plenário e elencando uma série de temas que não podem ser deliberados 

secretamente em nenhuma hipótese (RICD/89, artigo 188, inciso II e § 2º). 

As votações públicas podem ser feitas pelo processo simbólico ou nominal. O 

Regimento Interno vigente não reproduz a regra de seu antecessor que previa o chamado voto 

de Liderança, modalidade de votação utilizada com frequência durante o período do regime 

militar na qual os votos dos Líderes representavam o de seus liderados, sendo o quórum de 

presença presumido a partir do resultado proclamado.  

Pela sistemática do Regimento Interno da Câmara, as votações dos projetos de lei em 

geral se dão pelo método simbólico, exceto nos casos em que se exige quórum qualificado ou 

em razão de deliberação do Plenário. Por esse procedimento simbólico, o Presidente anuncia o 

texto a ser votado e solicita aos Deputados favoráveis a “permanecerem sentados”, 

proclamando em seguida o resultado manifesto dos votos (artigo 185 do RICD/89). Uma 

curiosidade é que, além da movimentação intensa dos parlamentares em Plenário durante as 

votações e de outros transeuntes, o Plenário Ulysses Guimarães da Câmara dos Deputados, 

onde são realizadas as Sessões da Casa, dispõe de pouco mais de 400 cadeiras, não sendo 

possível que todos os parlamentares possam, ao mesmo tempo, estar “sentados”. Isso por si só 

torna imprecisa a aferição visual dos votos feita pelo Presidente, na forma preconizada pelo 

Regimento. Assim, a fórmula tradicionalmente utilizada tem sido a de pedir que os Deputados 

favoráveis “permaneçam como se encontram”, devendo os contrários se manifestarem 

levantando um dos braços. Realizada uma votação simbólica, é possível requerer sua 

verificação, isto, que seja ela procedida pelo processo nominal. Essa faculdade é reconhecida a 

seis centésimos dos membros da Casa ou Líderes que representem esse número, sendo este um 

importante instrumento de controle das votações e do quórum das Sessões. Feita uma 

verificação, só é possível requerer outra depois de decorrido o prazo de uma hora, salvo 

requerimento nesse sentido aprovado pelo Plenário (RICD/89, artigo 185). Durante esse 

período, as votações simbólicas realizadas têm seus resultados proclamados pelo Presidente 

sem possibilidade de contestação. No curso de uma votação nominal, os Líderes têm a 

prerrogativa de declararem as respectivas bancadas em obstrução, ficando, assim, seus 
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liderados regimentalmente desobrigados de participar daquela deliberação. Esse recurso é 

normalmente utilizado para esvaziar o quórum de presença necessário para a validade da 

votação. Note-se que os Deputados, individualmente, não podem se declarar em obstrução, 

podendo ser punidos caso não participem das votações nominais (RICD/89, artigo 82, § 6º).  

A combinação dessas regras possibilita diferentes estratégias aos Líderes para controlar 

os votos de seus liderados e as decisões do Plenário. É possível, por exemplo, provocar uma 

votação nominal em uma matéria não importante, como um requerimento procedimental, para 

votar em seguida simbolicamente um ponto polêmico ou impopular, evitando a exposição 

individual dos Deputados. Esse procedimento pode facilitar a aprovação de propostas do 

Governo e dificultar a fiscalização e o acompanhamento da sociedade. Também pode valer para 

a votação de matérias de interesse corporativo dos Deputados. Os pedidos de verificação de 

votação, em geral instrumentos de obstrução mobilizados pelas minorias, também são utilizados 

pela maioria para controlar o uso alternativo dos processos simbólico e nominal, bem como 

para evitar derrotas em situações de forte oposição. Essas regras também permitem aos Líderes 

e ao Presidente da Casa escolher estrategicamente o momento de realização de determinada 

votação, tanto por meio da convocação de Sessões extraordinárias seguidas, quanto apressando 

ou retardando o curso da Sessão pelo artifício da multiplicação de votações sobre requerimentos 

procedimentais. Outro aspecto importante relativo às votações nominais diz respeito ao seu 

tempo de duração. Na ausência de regra regimental expressa, o Presidente tem a faculdade de 

estabelecer o tempo de coleta dos votos, encurtando-o ou estendendo-o a seu critério.  

Percebe-se, assim, que as votações nominais são, muitas vezes, a fase final de um 

processo deliberativo sujeito a procedimentos controlados pelos Líderes e pelo Presidente em 

várias etapas. O uso pelas oposições dos instrumentos de obstrução colocados à disposição das 

minorias, em especial a possibilidade de solicitar verificação de votação e a faculdade de 

apresentar um número elevado de requerimentos procedimentais, pode elevar os custos de 

aprovação de projetos para a maioria ou para o Governo. Dessa forma, uma parte da verificada 

coesão nas votações nominais pode ser explicada pelos acordos e pagamentos laterais que as 

antecedem na dinâmica deliberativa do Plenário. Esse efeito pode ser ainda exacerbado nas 

ocasiões não raras em que o sobrestamento da pauta da Câmara por medidas provisórias torna 

mais escasso o tempo disponível na agenda do Plenário, impondo pressa ao Governo para 

aprovação dessas medidas, que são sujeitas a perda de eficácia, se não aprovadas nos prazos 

constitucionais, e de outras proposições de seu próprio interesse, prejudicadas pelo bloqueio da 

agenda. 



115 

 

 

3.5 Os efeitos das regras procedimentais na apreciação de proposições no Plenário da 

Câmara dos Deputados – análise de casos 

 

 

São apresentados nesta Seção casos de apreciação de proposições no Plenário da 

Câmara dos Deputados em que os efeitos das regras procedimentais analisadas neste Capítulo 

sobre as decisões do Plenário da Casa podem ser verificados. As informações e os dados estão 

disponíveis nos registros dessas votações no Sistema de Informação Legislativa da Casa 

(SILEG), acessível pelo portal www.camara.leg.br.  

A Proposta de Emenda à Constituição n. 182/07, sobre reforma política, representa uma 

proposição em que não se observa fortemente uma clivagem Governo/Oposição ou uma 

polarização ideológica. A exigência de quórum especial obriga a que todas as votações sejam 

nominais, facilitando a prevalência das preferências do Plenário num cenário de maiorias 

formadas ad hoc durante a deliberação. A Medida Provisória n. 595/12, novo marco regulatório 

do sistema portuário brasileiro, revela os efeitos das regras procedimentais num cenário de 

dificuldades do Governo no controle de sua coalizão de apoio, as peculiaridades dos 

procedimentos de apreciação desse tipo de matéria e a influência do fator tempo nas 

deliberações. Os Projetos de Lei Complementar n. 257/16 e n. 343/17 tratavam de plano de 

auxílio financeiro e de recuperação fiscal de Estados e do Distrito Federal, tendo sido 

encaminhados ao Congresso em meio à intensa crise instalada nas contas públicas da União e 

dos entes federados em 2016 e 2017. Essas matérias tinham impacto mais significativo na 

questão federativa do que na polarização Governo/Oposição. Em ambos os casos os Líderes e 

o Presidente da Câmara buscaram utilizar seus poderes regimentais para viabilizar a aprovação 

das matérias evitando alterações que pudessem prejudicar o acordo político entre Governo 

federal e governos estaduais. Em se tratando de projetos de lei complementar, todas as votações 

de mérito são obrigatoriamente nominais. 

 

 

3.5.1 Proposta de Emenda à Constituição n. 182, de 2007 (Emenda Constitucional n. 91/16) 

 

 

A Proposta de Emenda à Constituição n. 182/07, que deu origem à Emenda 

Constitucional n. 91/16, sobre reforma política, reuniu em sua tramitação na Câmara dos 

Deputados dezenas de propostas de alterações constitucionais referentes ao sistema político. 
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Recebida em outubro de 2007, a matéria só logrou ser apreciada na Comissão de Constituição 

e Justiça da Casa em agosto de 2011. A Comissão Especial destinada ao seu exame foi instalada 

em março de 2015, tendo sido indicado como Relator o Deputado Marcelo Castro, do Partido 

do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Não tendo concluído a Comissão seus 

trabalhos no prazo regimental, o Presidente da Câmara, Deputado Eduardo Cunha, utilizou a 

prerrogativa do artigo 52 do Regimento Interno e determinou sua inclusão na Ordem do Dia do 

Plenário, nomeando Relator em substituição à Comissão o Deputado Rodrigo Maia, do 

Democratas (DEM). Com isso se pretendia vencer os impasses ocorridos na Comissão com a 

apresentação de alternativa mais condizente com as preferências do Plenário. No entanto, em 

se tratando de tema de forte interesse dos partidos políticos e dos próprios Deputados, cujas 

carreiras e sucesso eleitorais estão condicionados por essas regras, as clivagens verificadas no 

Plenário revelaram o grau de fragmentação que os procedimentos regimentais admitem e as 

dificuldades de coordenação que eles são capazes de impor quando decisões por maioria 

qualificada em votações nominais são requeridas.  

Nesse caso, foi aprovado inicialmente, nos termos de um acordo firmado entre os 

Líderes, em votação simbólica, um requerimento para que a votação do Substitutivo oferecido 

pelo Relator se fizesse artigo por artigo. Esse procedimento, contudo, não exclui a apresentação 

de destaques e de emendas aglutinativas, dentro da miscelânea de regras incorporada ao atual 

Regimento Interno, fato já comentado em tópico anterior. Assim, além dos destaques de 

bancadas dentro das cotas previstas no artigo 162 do RICD/89, foram oferecidas 62 emendas 

aglutinativas subscritas por Líderes representantes de um décimo dos Deputados, em diferentes 

combinações de apoiamento. Essas emendas obrigaram a realização de mais de 30 votações 

nominais para a apreciação da proposição, com a exigência da presença de três quintos dos 

parlamentares em cada uma delas. Das 62 emendas, cinco foram aprovadas, nove rejeitadas, 

oito retiradas por seus autores e as demais inadmitidas ou dadas como prejudicadas pelo 

Presidente. Observa-se aqui o uso obstrucionista das emendas aglutinativas, com a imposição 

de elevados custos de transação ao Plenário, de tempo de agenda e de esforços de coordenação. 

Esse instrumento se mostra hábil para induzir uma lógica de decisão em que as preferências da 

Casa tendem a se sobrepor às das Comissões e mesmo às de eventual de coalizão de maioria, 

pela dificuldade dos Líderes em controlar o oferecimento de textos alternativos e o resultado 

das votações nominais.   

Por outro lado, todo o procedimento decisório caminhou, neste caso, na direção de 

dificultar o fluxo informacional, com um Substitutivo oferecido por um Relator indicado em 

Plenário, em detrimento dos trabalhos da Comissão Especial, e a apresentação sucessiva de 
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textos inéditos durante a votação, não sujeitos a qualquer tipo de exame ou de instrução. Em 

relação ao polêmico tema do financiamento de campanha, por exemplo, foram rejeitadas 3 

propostas sucessivas até a aprovação da Emenda Aglutinativa n. 28. Na votação em segundo 

turno, o Presidente da Casa não aceitou os destaques que pretendiam modificar essa parte do 

texto, evitando que o Plenário apreciasse novamente a matéria. Considerando-se as 5 emendas 

aglutinativas aprovadas e as demais modificações promovidas por meio de destaques, constata-

se que o Substitutivo do Relator foi modificado em praticamente todos os seus artigos pelo 

Plenário por meio de procedimentos instrumentais de votação, sem a divulgação prévia dos 

textos e sem discussão pública sobre seus conteúdos.  

Observa-se assim que, em se tratando de proposições cuja apreciação exija quórum 

especial e votação nominal, os poderes de coordenação dos Líderes são significativamente 

mitigados quando não há uma forte coalizão majoritária. Remanescem, no entanto, os poderes 

de condução do Presidente da Câmara, com sua faculdade de impulsionar o andamento da 

tramitação, de recusar emendas e destaques, de convocar as Sessões extraordinárias e de 

estabelecer a sequência das votações. 

 

 

3.5.2 Medida Provisória n. 595, de 2012 (Lei n. 12815/13) 

 

 

Deve-se salientar, de início, que o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a 

despeito da alteração promovida pela Emenda Constitucional n. 32, de 2001, pela qual as 

medidas provisórias passaram a ter tramitação pelos Plenários da Câmara e do Senado, não foi 

até o momento alterado para regular a tramitação dessas matérias. Assim, têm sido seguidas 

regras gerais de tramitação legislativa, interpretadas e adaptadas pelos Presidentes da Casa, e 

práticas mais ou menos estabilizadas. Desde a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI n. 

4.029, em 16/3/2012, as medidas provisórias somente são encaminhadas à Câmara dos 

Deputados após o parecer da Comissão Mista incumbida de seu exame, o que pode significar 

um tempo mais exíguo para deliberação no Plenário da Casa, havendo mesmo ocorrência de 

casos de perda de eficácia de medida provisória em tramitação ainda na Comissão pelo decurso 

de seu prazo constitucional máximo de vigência. Na Câmara, tem sido adotado o procedimento 

de votação bloqueada do Parecer da Comissão quanto ao exame preliminar de urgência, 

relevância, adequação financeira e orçamentária e constitucionalidade da Medida Provisória e 

das emendas a ela apresentadas na Comissão, sem possibilidade de destaques pelo Plenário. De 
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outra parte, a despeito da regra contida no artigo 4º, § 1º, da Resolução n. 1, de 2002, do 

Congresso Nacional, pela qual somente perante a Comissão Mista podem ser apresentadas 

emendas à medida provisória por Deputados e Senadores, na Câmara fixou-se o entendimento 

de que as emendas aglutinativas não estão incluídas nessa restrição, uma vez que elas resultam 

da fusão de emendas já apresentadas. Com isso, percebe-se que o número elevado de emendas 

muitas vezes apresentadas na Comissão Mista tem também como propósito sua utilização no 

Plenário da Câmara como base para a formulação de emendas aglutinativas, o que acaba por 

produzir uma fase de apresentação de propostas de alterações da matéria sem apreciação pela 

Comissão Mista, o que pode dificultar o controle das ações no Plenário da Câmara e 

desequilibrar a apreciação bicameral pelas Casas do Congresso. 

A Medida Provisória n. 595, de 2012, que deu origem à Lei n. 1.2815/13, que dispõe 

sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias e sobre 

atividades de operadores portuários, foi publicada no Diário Oficial da União de 8/12/2012. Em 

função do recesso parlamentar e da prorrogação regimental havida, sua data final de vigência e 

apreciação pelo Congresso Nacional era o dia 16/5/2013. Perante a Comissão Mista foram 

apresentadas 645 emendas, tendo sido a matéria encaminhada à Câmara dos Deputados com 

parecer da Comissão em 26/4/2013 e incluída em Ordem do Dia pela primeira vez no dia 29/4. 

Mediante acordo entre os Líderes, sua discussão foi iniciada no dia 8/5. Apenas na Sessão 

extraordinária do dia 14/5, dois dias, portanto, antes de sua perda de eficácia, retornou a matéria 

à Ordem do Dia com quórum suficiente para deliberação. Os procedimentos obstrucionistas 

foram comandados principalmente pelos Líderes do DEM, do PMDB e do PSDB, sendo que a 

partir de certo momento o Líder do PMDB passou a sistematicamente retirar seus requerimentos 

obstrucionistas, permitindo maior celeridade nas votações. Sessões extraordinárias sucessivas 

praticamente ininterruptas foram convocadas até o amanhecer do dia 16/5, quando a matéria foi 

finalmente aprovada e encaminhada ao Senado, que a votou e encaminhou à sanção presidencial 

no mesmo dia. 

Ao longo das Sessões, foram apresentadas 33 emendas aglutinativas por Líderes 

representantes de um décimo dos Deputados, que provocaram oito votações nominais. Apenas 

uma delas foi aprovada, tendo sido as demais rejeitadas, e as outras não acolhidas ou dadas 

como prejudicadas pelo Presidente, ou retiradas pelos seus autores. Foram realizadas mais dez 

votações nominais, sendo sete relativas a requerimentos obstrucionistas e apenas três sobre 

conteúdos de mérito. A última votação nominal foi realizada já na madrugada do dia 16/5, 

quando a coalizão de apoio ao Governo logrou evitar última tentativa de alteração do texto do 

projeto de lei de conversão da Comissão Mista. 
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Pode-se, assim, constatar que as regras procedimentais aplicadas à apreciação de 

medidas provisórias na Câmara, mormente em cenário de escassez de tempo e de divergências 

internas na coalizão majoritária, têm como efeitos a dificuldade de coordenação da ação em 

Plenário pela maioria, com grandes possibilidades de obstrução pela minoria, e a imposição de 

elevados custos de transação para o Governo. Ficam ressaltados os poderes regimentais dos 

Líderes, mesmo de bancadas menores, com a possibilidade de apresentação de destaques, de 

emendas aglutinativas e de requerimentos protelatórios, bem como de obstrução por meio de 

pedidos de verificação de votação. De outra parte, o Presidente da Casa pode atuar fortemente 

na convocação de Sessões sucessivas, obrigando a presença dos Deputados em Plenário; na não 

admissão de emendas entendidas como impertinentes; na declaração de prejudicialidade de 

emendas e destaques pendentes de votação; e na rejeição de Questão de Ordem, como ocorreu, 

nesse caso, com a levantada pelo Líder do PMDB, que se insurgiu contra os critérios adotados 

para não aceitação de destaques (Questão de Ordem n. 302/13). 

 

 

3.5.3 Projeto de Lei Complementar n. 257, de 2016 (Lei Complementar n. 156/16) 

 

 

O Projeto de Lei n. 257/16 foi encaminhado à Câmara dos Deputados pelo Presidente 

da República em 22/3/2016 com solicitação de urgência, nos termos do artigo 64 da 

Constituição Federal, tendo sido apresentadas inicialmente 209 emendas à matéria. Em 25/5 o 

Presidente da República cancelou o pedido de urgência, possibilitando a tramitação do projeto 

pelas Comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público, de Finanças e Tributação e de 

Constituição e Justiça e de Cidadania. Todavia, em 15/07 o Plenário aprovou requerimento de 

urgência subscrito pela maioria dos Líderes, possibilitando sua inclusão em Ordem do Dia, 

pendente de pareceres. 

O Presidente da Casa indicou, em Plenário, o mesmo Relator para oferecer pareceres 

em substituição às três Comissões Permanentes, reduzindo as possibilidades de oferecimento 

de textos alternativos pelos diferentes colegiados. A matéria teve parecer de mérito favorável 

na forma de um único Substitutivo de Comissão. Ao se pronunciar pela Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania, o Relator considera inconstitucionais todas as 209 

emendas oferecidas na primeira fase, evitando sua apreciação pelo Plenário.  

Durante a discussão foram oferecidas mais 101 emendas de Plenário, também 

examinadas pelo Relator único indicado pelo Presidente. Em seu parecer, ele concluiu 
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apresentação de um segundo Substitutivo, que foi aprovado com uma única modificação 

promovida por meio de emenda aglutinativa patrocinada pelos Líderes. 

Verifica-se aqui a combinação de urgência promovida pelos Líderes com a indicação de 

Relator em Plenário pelo Presidente da Casa. As regras de ordenamento da votação 

possibilitaram que, de 310 emendas apresentadas, apenas 2 fossem votadas nominalmente, e 

rejeitadas, num cenário em que uma aliança de Plenário logrou maioria a favor do texto 

oferecido pelo Relator. Também é de se notar o recuo do Governo em relação ao seu pedido 

inicial de urgência com sobrestamento de pauta, tendo ficado o agendamento da matéria a 

critério dos Líderes e do Presidente da Câmara. 

Nesse caso, transparecem os efeitos das regras procedimentais que concentram poderes 

nos Líderes e no Presidente da Câmara em relação ao controle da agenda, das modificações em 

Plenário e do processamento da votação.  

 

 

3.5.4 Projeto de Lei Complementar n. 343, de 2017 (Lei Complementar n. 159/17) 

 

 

Esse projeto teve tramitação idêntica ao anterior, com urgência promovida pelos 

Líderes, indicação pelo Presidente de relator único em Plenário para substituir as mesmas 

Comissões Permanentes e apresentação de um Substitutivo único. Todavia, ao dar parecer às 

65 emendas apresentadas durante a discussão, aparentemente no afã de simplificar as votações, 

o Relator se manifestou favoravelmente a apenas sete. Em razão de dificuldades para aprovação 

de seu parecer, ele reformulou seu voto, o que não é regimentalmente previsto, mas foi aceito 

pelo Presidente, para aprovar três das emendas que inicialmente rejeitara, com a finalidade de, 

com base nelas, propor ao Plenário um novo Substitutivo, que logrou ser afinal aprovado, 

rejeitadas todas as tentativas de sua modificação promovidas pela Oposição ao Governo. 

Nesse caso, além dos efeitos observados de concentração de poderes de ordenação dos 

Líderes e do Presidente, verifica-se a frouxidão com que as regras procedimentais são por vezes 

aplicadas, permitindo o surgimento de textos inéditos durante as votações, trazendo conteúdos 

não conhecidos e não discutidos pelo Plenário e não transparentes para a sociedade. 

Neste Capítulo foram identificadas e analisadas em seus efeitos as regras procedimentais 

do processo decisório do Plenário da Câmara dos Deputados relacionadas à elaboração das leis. 

O processo constituinte de 1987/1988 influenciou significativamente o Regimento Interno da 

Câmara de 1989, com a adoção de instituições e procedimentos oriundos da dinâmica daqueles 
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trabalhos, como o Colégio de Líderes, os destaques de texto e a fusão de emendas. A 

Constituição de 1988 incorporou ao seu texto diversas regras procedimentais legislativas que 

passaram a configurar o ambiente institucional em que o Poder Legislativo recém-

reconfigurado deveria organizar-se internamente para desempenhar suas atribuições no 

proclamado Estado Democrático de Direito com separação de Poderes. Essas disposições 

constitucionais tiveram e têm importante impacto nas instituições legislativas e nas decisões do 

Parlamento, destacando-se as relativas aos poderes legislativos do Presidente da República e o 

a competência deliberativa das Comissões parlamentares. O Regimento Interno editado em 

1989 incorporou, além dessas influências e condicionantes, regras dos Regimentos anteriores e 

introduziu inovações que buscavam dar conta do novo momento social e político que se 

inaugurava com a nova Constituição, nem, sempre, no entanto, compatibilizando-as. As regras 

e os procedimentos do processo decisório da Câmara dos Deputados relacionados à atividade 

legislativa do Plenário foram considerados em três principais conjuntos, para fins de 

identificação, descrição e análise de seus efeitos sobre o comportamento e as decisões dos 

Deputados: as regras relativas ao controle da agenda do Plenário, ao controle das alterações das 

proposições legislativas no Plenário e ao controle das votações. 

Os dados e informações apresentados e analisados permitem concluir que as normas 

procedimentais legislativas da Câmara dos Deputados que regulam os trabalhos do Plenário 

pertinentes ao controle da agenda, ao controle das modificações das proposições em deliberação 

e ao controle das votações têm significativos efeitos de concentração de poderes nos Líderes 

partidários e no Presidente da Câmara dos Deputados, deixando muito pouco espaço para a ação 

individual dos Deputados. Havendo uma coalizão de maioria, é de se esperar que ela consiga 

eficientemente trazer as decisões do Plenário para próximo do seu legislador pivotal, reduzir os 

custos de transação e o tempo das deliberações, levar à pauta as matérias de seu interesse e 

protegê-las de modificações indesejadas, especialmente se ela atuar em aliança com o 

Presidente da Casa. No entanto, essas regras conferem poderes suficientes aos Líderes de 

partidos menores para negociarem a formação de maiorias ad hoc nos cenários em que a 

coalizão de maioria inexiste ou está enfraquecida. Esses efeitos são particularmente notados na 

apreciação das proposições sujeitas a quórum especial de deliberação, como as propostas de 

emenda à Constituição e projetos de lei complementar, ou sujeitas a sobrestamento por decurso 

de prazo, caso das medidas provisórias e dos projetos com urgência solicitada pelo Presidente 

da República. O Presidente da Câmara dos Deputados aparece como o principal detentor 

individual de poderes de decisão, tanto em relação ao controle da agenda, quanto dos 

procedimentos de apreciação em Plenário. Esse aspecto é particularmente relevante, tendo em 
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vista que, por ser eleito pelos seus pares em escrutínio de 2 turnos, com a disputa livre entre 

candidatos de quaisquer bancadas, sem possibilidade de afastamento durante o mandato de 2 

anos, o PRCD nem sempre atua como quadro partidário, podendo assumir posições 

independentes em relação aos partidos e ao Governo. 

Também transparece dos efeitos verificados um baixo grau de institucionalização dos 

procedimentos e regras, quer pela imprecisão das normas, que se mostram contraditórias, 

complexas e obscuras para os próprios Deputados, quer pelos poderes de interpretação e 

aplicação discricionários conferidos ao Presidente da Câmara, que o tornam capaz de 

estabelecer e modificar critérios, regulamentos e regras para proposições específicas em 

ocasiões específicas, à revelia até mesmo da maioria dos membros da Casa.  Esse último aspecto 

é reforçado pela prevalência no Supremo Tribunal Federal de que as regras de procedimento 

legislativo, ressalvadas as de inscrição constitucional, estão inseridas no âmbito das matérias 

interna corporis e imunes ao controle jurisdicional.  

Do ponto de vista da teoria democrática, constata-se que as decisões do Plenário da 

Câmara dos Deputados se ressentem de normas que garantam a possibilidade de os próprios 

Deputados conhecerem previamente as alternativas que lhes são apresentadas para votação, a 

sequência e a forma como essas deliberações serão encaminhadas e a possibilidade de debatê-

las em arena pública.  

A Constituição de 1988 e o Regimento Interno da Câmara dos Deputados de 1989 estão 

por completar 3 décadas de vigência. Nesse período, ocorreram importantes mudanças sociais, 

econômicas e políticas no País e no mundo globalizado em que estamos inseridos, com 

impactos significativos no ambiente institucional desenhado pelos constituintes e pelos 

legisladores internos do Parlamento. Alterações formais e informais de regras e procedimento 

se verificaram nos procedimentos decisórios da Câmara, algumas induzidas por fatores 

exógenos, outras pela dinâmica interna dos trabalhos legislativos, em busca de novos pontos de 

equilíbrio para as instituições da Casa. Os efeitos dessas mudanças transparecem na análise 

procedida até aqui, revelando a importância de atentar com mais cuidado metodológico para 

suas origens.  

Dentro das limitações impostas pelo escopo da presente tese, no Capítulo seguinte são 

analisados casos observados de possíveis mudanças institucionais ocorridas no processo 

deliberativo da Câmara dos Deputados desde a edição da Constituição de 1988 e do Regimento 

Interno de 1989, com a finalidade de detectar suas motivações e a direção de seus efeitos. Esses 

elementos são considerados na Conclusão da tese, em que se apresentam sugestões para uma 

reforma política interna da Casa, em especial de seu processo decisório. 
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4 MUDANÇAS INSTITUCIONAIS: REGRAS COMO DECISÕES 

 

 

Passados quase 30 anos da vigência da Constituição de 1988 e de funcionamento do 

modelo institucional por ela inaugurado, um lapso de tempo já superior à duração do regime 

militar que o antecedeu, mudanças podem ser percebidas no funcionamento e no processo 

decisório do Congresso Nacional, com impactos nos resultados legislativos. Entre o 

impedimento do Presidente Fernando Collor, em 1992, primeiro eleito após a redemocratização 

do País, momento em que as dúvidas sobre governabilidade e estabilidade do sistema jurídico 

político recém-inaugurado pairavam densas no horizonte, e o impedimento da Presidente Dilma 

Roussef, em 2016, quando essas nuvens voltam a ser detectadas, após um período de relativa 

estabilidade institucional, o Legislativo brasileiro repercutiu em suas instituições internas as 

diversas conjunturas políticas, econômicas e sociais atravessadas, com a ocorrência de fortes 

coalizões majoritárias de Governo formando um cartel de agenda (Amorim Neto, Cox e 

MacCubbins, 2003) e outras caracterizadas por constantes mudanças na base de apoio 

parlamentar do Executivo, como verificado no atual período de mandato presidencial. 

A relativa estabilidade institucional verificada nas primeiras décadas de vigência do 

atual arranjo político jurídico foi creditada em boa parte, conforme estudos da Ciência Política 

brasileira, à forma peculiar de organização e funcionamento do Parlamento brasileiro, 

notadamente da Câmara dos Deputados, cujas regras internas fortaleciam o poder de 

coordenação das ações de decisões coletivas dos Líderes partidários, favorecendo, 

principalmente, a efetivação dos poderes legislativos do Presidente da República no controle 

da agenda parlamentar e das decisões de Plenário (Figueiredo e Limongi, 1995 e 1999).  

A percepção do impacto das mudanças nesse quadro institucional no âmbito do Poder 

Legislativo começa a se materializar e a ser discutida tanto a partir de análises de novos dados 

sobre produção legislativa, que desafiam o consenso sobre o grau quase absoluto do poder de 

agenda do Presidente da República (Almeida, 2016), quanto por meio de estudos sobre 

alterações do processo legislativo promovidas por reformas constitucionais, decisões judiciais 

e ajustes procedimentais internos nas Casas do Congresso. Exemplo disso foi o ocorrido com 

as medidas provisórias, alterações que também colocam em questão essa supremacia do 

Executivo (Vieira, 2017).  
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Entra, portanto, na agenda de pesquisa acadêmica a identificação e caracterização de 

mudanças institucionais, distinguindo-as de meras oscilações conjunturais na aplicação das 

regras, com a busca de explicações teóricas para seu surgimento e para seus efeitos. Os dados 

e informações reunidos neste trabalho acerca dos efeitos das normas legislativas procedimentais 

na Câmara dos Deputados apontam, em função da perspectiva histórica adotada de início, para 

uma série de oscilações e alterações nas regras decisórias da Casa, tanto formais quanto 

informais. Os objetivos deste Capítulo são introduzir um arcabouço teórico capaz de oferecer 

explicações para as principais mudanças institucionais verificadas no processo decisório da 

Câmara dos Deputados desde 1988; destacar cada uma das mudanças de regras e práticas 

procedimentais identificadas ao longo da presente pesquisa, sua origem e propósito; explicá-las 

do ponto de vista teórico; e analisar seus efeitos nas decisões da Casa.  Também são 

identificados e analisados casos de manipulação e descumprimento de regras procedimentais e 

suas consequências.  O Capítulo estrutura-se, assim, em três Seções. Na primeira, é apresentado 

um enquadramento teórico das mudanças institucionais; na segunda são analisadas as alterações 

detectadas ao longo da pesquisa realizada com características de produção de equilíbrios; e na 

terceira, discutidas oscilações nas regras e procedimentos que não se estabilizaram ao longo do 

tempo. 

 

 

4.1 Enquadramento teórico das decisões sobre mudanças procedimentais 

 

 

Sarah Binder, em sua obra sobre as mudanças nos poderes reconhecidos à minoria no 

Congresso norte-americano ao longo de sua história, nos diversos períodos de maiorias 

democratas ou republicanas, apresenta, em seu capítulo introdutório, um quadro abrangente das 

teorias sobre mudanças institucionais no Parlamento. Para ela, uma teoria sobre mudança 

institucional começa com a ideia singela de que as instituições refletem comportamentos 

propositivos e de que os Parlamentos são concebidos e alterados em sua organização e 

funcionamento para assegurar os resultados pretendidos por seus membros. No entanto, é de se 

notar que os legisladores ou as maiorias legislativas nem sempre conseguem ter as regras que 

gostariam, uma vez que estão também condicionados às escolhas feitas por seus antecessores, 

as quais atuam como restrições às decisões sobre alterações nas normas, num quadro típico de 

dependência de trajetória (path dependency) (Binder, 1997). Uma vez que os direitos de minoria 

refletem a distribuição de poder entre os partidos representados no Parlamento, dedica-se a 
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autora, especialmente, ao desenvolvimento de uma teoria partidária das mudanças institucionais 

no Legislativo, o que se adapta em grande medida ao caso do Parlamento brasileiro, em que a 

regra de proporcionalidade partidária inscrita na Constituição impõe a repartição de espaços 

internos de poder de acordo com a representação numérica das bancadas (Binder, 1997). A 

autora observa que a preocupação em explicar as mudanças institucionais não estava presente 

nos primeiros trabalhos de índole neoinstitucionalista, uma vez que as instituições eram em 

geral consideradas como resultados de barganhas do passado e dadas como exógenas nos 

modelos de análise. No entanto, quando as preferências dos legisladores e o contexto 

institucional geral mudam, pode ocorrer que as regras existentes não sejam mais satisfatórias 

para a maioria dos membros da Casa (Binder, 1997). Dois conjuntos de explicações têm sido 

mobilizados utilizando-se de perspectivas de escolha racional, teoria organizacional e 

sociologia. Uma abordagem mais ampla argumenta que mudanças nas demandas externas e nas 

normas modelam os arranjos institucionais, enquanto, em contraste, uma abordagem mais 

pontual entende que são as alterações nas preferências agregadas dos legisladores que 

promovem essas mudanças. Segundo a autora, a abordagem macro é tradicional na análise 

política norte-americana, remontando a Polsby  e seu estudo sobre a institucionalização da Casa 

dos Representantes, creditada por ele a crescimento no seu tamanho e complexidade de suas 

demandas (Polsby, 1968), enquanto a abordagem micro foi utilizada por autores como Gamm 

e Shepsle (1989) para explicar o surgimento das Comissões Permanentes no Senado. Para ela, 

essas perspectivas não são excludentes, mas necessárias para a construção de uma teoria mais 

ampla sobre mudanças institucionais no Legislativo (Binder, 1997).  

Desenvolvendo a perspectiva macro de análise, Sarah Binder aponta para o elo 

tradicionalmente estabelecido entre o crescimento da Casa legislativa e as alterações das 

demandas externas como fatores explicativos das mudanças institucionais. No caso da Câmara 

dos Deputados do Brasil, um conjunto de mudanças deve sem dúvida ser creditado ao processo 

de redemocratização instalado no País desde o início da década de 80 e que culminou com a 

edição da nova Constituição em 1988. Com ela, o Congresso Nacional recuperou suas 

prerrogativas históricas e as ampliou, passando a ter papel fundamental na implementação das 

políticas públicas e das mudanças sociais, econômicas e políticas preconizadas no novo texto 

constitucional. A redação do Regimento Interno de 1989 e as mudanças formais e não formais 

nas regras procedimentais procedidas desde então podem ser explicadas em parte pelo 

crescimento da Câmara em número de membros, organização interna e aparelhamento técnico 

e administrativo e pelo aumento quantitativo e qualitativo da demanda legislativa sobre o 

Parlamento. Tarefas inéditas e mais complexas são requeridas do corpo de legisladores, fazendo 
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com que a consecução de seus interesses políticos e eleitorais num ambiente de decisão coletiva 

por regra de maioria e quadro partidário instável demande regras procedimentais e instituições 

capazes de coordenação da ação e da agregação de preferências individuais compatíveis com 

um ambiente institucional em fase de evolução e de busca de equilíbrios. Contudo, Binder 

aponta que mudanças nas regras apenas são esperadas nessa perspectiva quando os direitos da 

minoria são por ela utilizados para obstruir com sucesso a agenda da maioria. Caso contrário, a 

maioria poderá optar por manter regras que conferem poderes à minoria, inclusive diante da 

possibilidade de, num momento seguinte, se ver nessa condição. As pressões por mudanças nas 

regras só se tornam, então, significativas quando as alterações no ambiente institucional não 

podem ser equilibradas no balanço interno de poderes de decisão pelas normas vigentes. Nesse 

contexto, a maioria assume os custos envolvidos nas mudanças de regras diante da necessidade 

de se sobrepor aos obstáculos oferecidos pela minoria. Assim, as escolhas das regras 

procedimentais podem ser explicadas no contexto da competição entre os partidos, já que a 

repartição de poderes internos nos Parlamentos é procedida em bases partidárias (Binder, 1997). 

No caso brasileiro, é a própria Constituição que impõe o princípio da proporcionalidade 

partidária para a organização interna das Casas e distribuição de poderes legislativos, princípio 

que está notadamente reforçado nos textos regimentais e nas práticas do Parlamento. Por outro 

lado, em relação aos custos de mudanças nas regras procedimentais, há que se destacar que nem 

sempre as decisões sobre suas alterações na Câmara dos Deputados são adotadas pela regra do 

voto da maioria, sendo não raro promovidas mediante decisões singulares do Presidente da 

Casa, por meio das Questões de Ordem, em procedimento descrito anteriormente. 

Em complemento ao quadro teórico elaborado, Sarah Binder considera a influência das 

regras herdadas sobre as escolhas procedimentais, argumentando que decisões sobre regras de 

procedimento são resultados tanto do alinhamento de preferências quanto do contexto 

institucional. Decisões sobre regras são feitas a partir de regras procedimentais já existentes, 

que refletem um determinado arranjo de poderes internos, instituições e práticas endógenas do 

Parlamento e que ajudam a explicar a origem e o sentido das mudanças (Binder, 1997). Em 

tópicos anteriores, levou-se em consideração na análise dos efeitos das regras procedimentais 

nas decisões da Câmara sua origem e a influência da história institucional recente, 

especialmente dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte de 1987/1988. 

Parlamentos têm, em geral, competência constitucional para escolherem suas próprias 

regras procedimentais com observância do princípio majoritário. De forma simples, a maioria 

decide quais regras serão aplicadas para distribuir poderes e benefícios, agregar preferências, 

controlar resultados e pode igualmente decidir sobre mudanças nessas regras. Ao estudar as 
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profundas alterações promovidas na Casa dos Representantes norte-americana pelos 

Republicanos depois de sua vitória nas eleições de 1994, quando quebraram uma longa 

hegemonia Democrata, Aldrich e Rohde desenvolvem a lógica do governo do partido 

condicionante, em contraposição à explicação defendida principalmente por Krehbiel, pela 

qual, por conta da regra de maioria, sempre tenderão a prevalecer, nas decisões sobre mudanças 

institucionais, as preferências do Plenário. Para os autores, a maioria não é inteiramente livre 

para decidir sobre mudanças institucionais, sendo condicionada por regras pré-existentes, pelo 

ambiente político e pelos custos das alterações. De outra parte, nos casos em que há uma maioria 

partidária forte e coesa em torno do desejo de mudança, essa ocorrerá na direção das 

preferências do partido majoritário (Aldrich e Rohde, 1997). Em linha semelhante de análise, 

Eric Schickler sugere que as mudanças podem ser explicadas não em termos de preferências 

partidárias, mas ideológicas, refletindo as preferências de maiorias formadas ad hoc em 

Plenário (Schickler, 2000). Na Câmara dos Deputados, os poderes regimentalmente conferidos 

aos Líderes partidários e ao Presidente da Casa no controle da agenda, das modificações e das 

votações em Plenário sugerem um viés fortemente concentrador nas decisões sobre mudanças 

de regras procedimentais, quer numa eventual maioria, quer nos Líderes dos maiores partidos, 

quer individualmente no Presidente da Câmara. 

 

 

4.2 Alterações procedimentais na Câmara dos Deputados após 1988 e de seus efeitos 

 

 

Nesta seção, são descritas e analisadas, quanto a suas motivações e efeitos, seis 

alterações de regras e práticas procedimentais observadas na Câmara dos Deputados a partir da 

edição da Constituição de 1988 e do Regimento Interno de 1989, relacionadas com o seu 

processo decisório e com o impacto em seus resultados legislativos. 

 

 

4.2.1 Apreciação das Medidas Provisórias 

 

 

Desde a edição da Constituição de 1988, as medidas provisórias foram apontadas como 

o principal instrumento colocado à disposição do Presidente da República para lhe garantir o 

controle da agenda legislativa, o protagonismo na concepção, execução e alteração de políticas 
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públicas e para sustentar a própria governabilidade do País, num cenário em que a fragmentação 

partidária e o comportamento individualista dos parlamentares induzidos pelo sistema eleitoral 

proporcional de lista aberta supostamente colocava em risco o funcionamento da nova 

democracia brasileira, especialmente em se considerando a crise social e econômica vivida pelo 

País ao fim da década de 80 e que se prolongaria ainda no decênio seguinte. Com efeito, os 

impactos das medidas provisórias nos resultados legislativos do Congresso Nacional são 

evidentes, tendo sido elas o principal instrumento normativo utilizado por todos os Presidentes 

da República desde 1988. Contudo, também parece evidente que elas foram, igualmente, 

causadoras de conflitos e de desequilíbrios entre os Poderes da União, tornando a ação do 

Parlamento quase inócua no que diz respeito à edição de legislação ordinária e constrangendo 

o próprio Judiciário pela imposição dos efeitos concretos e, por vezes, definitivos de uma 

legislação que deveria ser provisória e dependente de ratificação legislativa. Ultrapassado o 

momento inicial de estabilização do regime recém-inaugurado e superadas as fases mais críticas 

da crise econômica, esse desequilíbrio de poderes institucionais em torno da produção das leis 

passou a ser visto, pelos legisladores, como constrangedor de suas prerrogativas 

constitucionais, levando a pressões por mudanças nas regras relativas às medidas provisórias. 

Esse ciclo de alterações ainda não está, possivelmente, concluído, já que pontos de desequilíbrio 

ainda são percebidos pelos membros do Parlamento, fazendo com que tramitem hoje no 

Congresso Nacional diversas propostas de reforma constitucional desse instituto. Um efeito 

geral das mudanças já ocorridas, na percepção de operadores do processo legislativo, tem sido 

no sentido da limitação dos poderes de agenda do Presidente da República, tanto pela menor 

garantia de aprovação das medidas por ele editadas, quanto pela quebra do monopólio da pauta 

das Casas do Congresso, além de uma maior dificuldade no controle das alterações promovidas 

pelos Deputados e Senadores (Vieira, 2017). 

Os efeitos das mudanças institucionais ocorridas em relação às medidas provisórias no 

processo decisório da Câmara dos Deputados podem ser identificados e analisados em quatro 

fases distintas, marcadas por alterações de regras e procedimentos promovidas pelo Congresso 

Nacional, pelo Presidente da Câmara e pelo Supremo Tribunal Federal: a primeira fase, de 1988 

a 2001, da vigência da Constituição até a edição da Emenda Constitucional n. 32/01; a segunda, 

de 2001 até 2009, com a decisão do Presidente da Câmara dos Deputados na Questão de Ordem 

n. 411/09; a terceira, de 2009 até 2012, com a decisão pelo Supremo Tribunal Federal da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade 4.029, em 16/3/2012; e a quarta, de 2009 até o presente 

momento. 
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Na primeira fase, de 1988 até a edição da Emenda Constitucional n. 32/01, as medidas 

provisórias não tramitavam pela Câmara dos Deputados. Sua apreciação se dava, ou deveria se 

dar, em Sessão conjunta do Congresso Nacional, após parecer de uma Comissão Mista de 

Deputados e Senadores. Seu impacto na agenda da Câmara era, simplesmente, no sentido de 

que as matérias de maior prioridade para o Poder Executivo e de importância para a sociedade, 

a exemplo dos diversos planos de combate à inflação e de leis regulamentadoras da 

Constituição, sequer eram submetidas à consideração da Casa. Essa usurpação das funções do 

Poder Legislativo ocorreu, nesse período, com a anuência do Supremo Tribunal Federal, que 

referendou, em diversos julgados, a prática das reedições ilimitadas das medidas provisórias 

que perdiam a validade por decurso de prazo, em contradição com o texto expresso da 

Constituição, que previa sua perda de eficácia desde a edição e a regulamentação de seus efeitos, 

a serem feitas pelo Congresso Nacional.  

A segunda fase é inaugurada pela promulgação da Emenda Constitucional n. 32, de 

2001, por meio da qual o Congresso Nacional buscou incrementar seu protagonismo nas ações 

legislativas em face do Presidente da República. Até aquele momento, mais de 2.200 medidas 

provisórias haviam sido adotadas pelos Presidentes da República desde 1988, tendo algumas 

delas sido reeditadas dezenas de vezes, fazendo com que boa parte do ordenamento jurídico do 

País, sob a nova Constituição, consistisse em normas sem aprovação legislativa. A Emenda 

Constitucional n. 32/01 trouxe como principais alterações a proibição de edição de medidas 

provisórias sobre determinados temas, a vedação expressa de reedição, o prazo de 120 dias de 

vigência, a tramitação pelos Plenários da Câmara e do Senado, após o exame por uma Comissão 

Mista de Deputados e Senadores, o sobrestamento das demais matérias da pauta da Casa em 

que estiver tramitando medida provisória não apreciada após 45 dias de sua publicação. A 

Resolução n. 1, de 2002, do Congresso Nacional, regulamentou a tramitação das medidas 

provisórias, estipulando prazo de 14 dias para seu exame na Comissão Mista, 14 dias no 

Plenário da Câmara dos Deputados, 14 no Plenário do Senado Federal e mais 3 dias para 

eventual reexame pela Câmara de alterações feitas pelo Senado em processo de revisão.  

Essa alteração constitucional introduziu um rito procedimental complexo para a 

apreciação das medidas provisórias pelo Congresso Nacional. Por ele, dois planos devem ser 

considerados em relação a esse instrumento: o plano da vigência, regido pelo simples decurso 

do tempo, e o plano da tramitação legislativa, comandado por regras regimentais conjuntas das 

duas Casas e de cada uma delas. No plano da vigência, após 45 dias de publicadas, as medidas 

provisórias passam a sobrestar “todas as deliberações legislativas da Casa em que estiverem 

tramitando” (artigo 62, § 6º, da CF/88) e, após 120 dias sem serem apreciadas pelo Parlamento, 
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elas perdem eficácia desde sua edição, devendo o Congresso Nacional “disciplinar, por decreto 

legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes” (artigo 62, § 3º, da CF/88). Contudo, não 

sendo o decreto legislativo editado no prazo de 60 dias acerca de medida provisória que tenha 

perdido validade ou tenha sido rejeitada, “as relações jurídicas constituídas e decorrentes de 

atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas” (artigo 62, § 11, da 

CF/88). Essas regras relativas ao plano da vigência produzem efeitos em diferentes direções. 

Para o Presidente da República, a perspectiva de perda de eficácia de uma medida provisória 

por decurso de prazo traz prejuízos políticos, administrativos e legais, pois significa sua 

incapacidade de fazer valer sua agenda no Congresso Nacional, reflete enfraquecimento de sua 

base de apoio parlamentar e insegurança para os atos praticados com fundamento em norma 

que perde validade retroativamente. Isso pode fazer com que em alguns momentos o Executivo 

se disponha a aceitar mudanças nas medidas provisórias em apreciação a fim de garantir a 

aprovação do que considere fundamental. De outra parte, o sobrestamento por decurso de prazo 

após 45 dias impôs severo constrangimento de agenda para o Congresso Nacional por impedir 

a deliberação sobre quaisquer outras matérias legislativas, além do fato de viger uma norma 

jurídica por um longo lapso de tempo sem ter sido aprovada pelo Poder Legislativo, 

especialmente nos casos em que seus efeitos concretos não têm como ser revertidos sem sérios 

danos à segurança jurídica e à estabilidade nas relações sociais. 

Essas alterações tiveram profundo impacto na agenda da Câmara dos Deputados. De um 

lado, o grande número de medidas provisórias passou a provocar longos períodos de 

sobrestamento da pauta da Câmara dos Deputados, impedindo a apreciação de matérias de 

interesse dos parlamentares e por vezes do próprio Governo. De outra parte, uma vez que na 

imensa maioria dos casos as medidas provisórias chegavam à Câmara sem exame da Comissão 

Mista, esta era substituída em Plenário por Relator indicado pelo Presidente da Casa, que 

assumia todas as prerrogativas e poderes regimentais da Comissão. Entre esses poderes, 

entendia-se incluídos os de inadmitir emendas apresentadas na Comissão que ele considerasse 

inconstitucionais ou inadequadas financeira e orçamentariamente, de inadmitir medida 

provisória que julgasse não atender os pressupostos de urgência e relevância e o de promover 

livremente alterações ao texto original da medida provisória por meio de um chamado projeto 

de lei de conversão.  

O rito de apreciação das medidas provisórias na Câmara dos Deputados, à falta, até hoje, 

de reforma do Regimento Interno para regular sua tramitação na Casa, foi adotado pelo 

Presidente da Câmara monocraticamente em 2001 e vem sendo modificado da mesma forma 

ao longo do tempo. O procedimento previa, desde o início, a votação bloqueada dos pareceres 
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às medidas provisórias nas partes relativas ao exame de admissibilidade constitucional e 

orçamentária de seu texto e das emendas apresentadas na Comissão Mista, não admitindo 

destaques, e a possibilidade de o Relator oferecer emendas e projetos de lei de conversão de sua 

própria iniciativa. Assim, o Relator escolhido pelo Presidente da Casa exercia fortes poderes 

procedimentais de modificação da matéria, podendo negociar seu texto quase que sem 

restrições. Desse modo, nas situações de alinhamento do Presidente da Câmara, com a coalizão 

de maioria e com o Governo, as deliberações sobre as medidas provisórias eram os cenários 

dominantes de composição política entre o Poder Executivo e a sua base de apoio na Câmara 

dos Deputados. Note-se que essa configuração colocava o Senado muitas vezes em situação de 

desigualdade em relação à Câmara, por receber a matéria com tempo de tramitação e vigência 

prestes a se esgotar. No entanto, em situações de dificuldades do Governo com sua base 

parlamentar ou de desacertos políticos com o Presidente da Câmara, somados aos poderes 

regimentais obstrucionistas da Oposição, os custos para aprovação das medidas podiam se 

elevar consideravelmente, uma vez que sujeitas à perda de eficácia por decurso do tempo.  

A combinação do tempo necessário para negociação e aprovação no Plenário da Câmara 

com o grande número de medidas provisórias editadas fez com que, finalmente, o efeito do 

sobrestamento da pauta da Casa afetasse o próprio Executivo, tendo o Presidente da República 

se visto, nesse período, na contingência de revogar pelo menos seis de suas próprias medidas 

para possibilitar a apreciação de matérias de sua iniciativa e interesse, segundo dados extraídos 

do Diário Oficial da União para esse período. No âmbito interno da Câmara dos Deputados, 

avolumavam-se demandas dos Deputados e Líderes partidários por protagonismo e maiores 

poderes de decisão, como maneira, inclusive, de buscar melhorar a imagem do Parlamento 

diante da sociedade. Esse foi o cenário propício para a alteração procedimental que deu início 

à terceira fase da apreciação das medidas provisórias na Casa e que significou transferência de 

poderes de agenda do Presidente da República para o Congresso Nacional. 

Essa terceira fase de alteração de procedimentos relativos a medidas provisórias tem seu 

início marcado pela decisão do Presidente Michel Temer na Questão de Ordem n. 411, em 

março de 2009, pela qual ele deu à regra constitucional de sobrestamento de pauta uma 

interpretação mais flexível, liberando a agenda da Câmara dos Deputados para deliberar sobre 

vários tipos de proposições. Essa decisão se constituiu, possivelmente, na modificação 

procedimental com mais marcantes efeitos no processo decisório e nos resultados da Casa desde 

1988, com repercussões para o Senado Federal e para o Poder Executivo. É interessante notar 

que não houve reforma do texto da Constituição, mas uma mudança em sua aplicação baseada 
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numa leitura jurídico-política feita pelo Presidente da Câmara dos dispositivos constitucionais 

e do princípio democrático da separação de Poderes. 

Em verdade, desde a edição da Emenda Constitucional n. 32/01, passou a Câmara dos 

Deputados a reagir contra o bloqueio de sua agenda por medidas provisórias. Ainda em 2002, 

na Questão de Ordem n. 688/02, o Presidente Aécio Neves decidiu que o sobrestamento atingia 

apenas as deliberações do Plenário, e não as das Comissões, que continuaram, assim, a apreciar 

conclusivamente matérias, mantendo esse caminho como viável para a aprovação de projetos 

na Casa, o que explica, pelo menos em parte, o crescimento da produção legislativa desses 

colegiados nos últimos anos. Entre 2005 e 2007, em diversas Questões de Ordem, os sucessivos 

Presidentes excluíram do alcance da expressão “deliberações legislativas”, constante do texto 

constitucional citado, matérias como eleição para cargos públicos, deliberação sobre perda de 

mandato parlamentar, convocação de ministro de Estado e recursos regimentais (Questões de 

Ordem n. 536/05, n. 539/05, n. 681/06 e n. 53/07). Finalmente, na Questão de Ordem n. 411/09, 

o Presidente Michel Temer decidiu que o sobrestamento de pauta em decorrência de medida 

provisória em vigência há mais de 45 dias apenas impedia a apreciação de projetos de leis que 

contivessem matérias passíveis de serem objeto de medida provisória. Dois argumentos centrais 

foram por ele utilizados na fundamentação de sua decisão. O primeiro, o de que não fazia 

sentido que as medidas provisórias impedissem a apreciação de temas que não poderiam ser 

submetidos ao Congresso Nacional pelo Presidente da República por essa via legislativa, como 

as propostas de emenda à Constituição, os projetos de lei complementar, os projetos de decreto 

legislativo e os projetos de lei versando matérias que não podem ser tratadas em medidas 

provisórias (artigo 62, § 1º, I, da CF/88), uma vez que um dos pressupostos para edição das 

medidas provisórias deve ser a urgência, e essa não poderia ser conferida a essas matérias por 

meio desse instrumento. O segundo argumento foi no sentido de que uma interpretação do texto 

constitucional que implique o esvaziamento de um dos Poderes ou o cerceamento severo de seu 

funcionamento não poderia se sustentar nem jurídica nem politicamente. Para ele, isso era o 

que decorria do entendimento de que o sobrestamento da pauta por medidas provisórias atingia 

todas as deliberações da Casa em que estivesse tramitando, uma vez que as sucessivas edições 

dessas medidas impediam de tal modo o funcionamento do Legislativo que, não raro, tanto a 

Câmara quanto o Senado se viam, no mesmo momento, impossibilitados de legislar e de exercer 

suas demais atribuições constitucionais. Essa decisão do Presidente da Câmara dos Deputados 

foi contestada, sem sucesso, perante o Supremo Tribunal Federal por meio do Mandado de 

Segurança 27.931/DF, denegado definitivamente pela Corte em 2017. 
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Os efeitos dessa decisão do Presidente da Câmara dos Deputados foram substanciais 

tanto no plano da vigência das medidas provisórias quanto no plano de sua tramitação 

legislativa na Câmara dos Deputados. No plano da vigência, a elevação do nível de dificuldades 

para o Presidente da República aprovar suas medidas provisórias no Congresso dentro do prazo 

constitucional de vigência pode ser aferida pelo aumento substancial de casos de perda de 

eficácia por decurso de prazo a partir dessa mudança procedimental. A perda de eficácia de uma 

medida provisória por decurso de prazo significa o insucesso do Presidente da República em 

controlar suficientemente a agenda do Congresso para a efetivação da política pretendida, além 

dos ônus decorrentes dos atos praticados com base nela que perdem seu substrato legal. Dados 

extraídos do Diário Oficial da União dão conta de que entre 2001, vigência da Emenda 

Constitucional n. 32/01, e 2009, decisão Temer, a média anual era de perda de eficácia de 

apenas duas medidas provisórias. Entre 2009, decisão Temer, e 2012, decisão do Supremo 

Tribunal Federal na ADI n. 4.029, essa média anual sobe para mais de oito medidas com perda 

de eficácia por decurso de prazo; e, de 2012 a 2016, cresce para onze casos. Em 2017, até 

novembro, oito medidas provisórias já haviam caducado. A mudança abrupta de patamar na 

média anual de perda de eficácia de medidas provisórias por decurso de prazo observada a partir 

de 2009 é um forte indicador de que a decisão Temer representou uma expressiva redução do 

poder de agenda do Presidente da República pela via da utilização de medidas provisórias. Com 

a minoração dos efeitos do sobrestamento de pauta, a Câmara passou a dedicar parte do tempo 

do Plenário para matérias de interesse parlamentar, recuperando parte de sua autonomia para 

estabelecer prioridades entre as proposições sujeitas a seu exame, inclusive as de iniciativa do 

Poder Executivo.  

Os efeitos da decisão do Presidente Michel Temer na Questão de Ordem n. 411/09 

também foram medidos em relação à atividade do Plenário por Vanessa Faria em recente 

pesquisa. Os dados por ela levantados relativos aos anos de 2009, data da decisão, 2011 e 2013, 

primeira e terceira Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura, mostram, entre as 

proposições apreciadas pelo Plenário, um percentual expressivo de matérias que só puderam 

ser incluídas na agenda em função da decisão Temer. No ano de 2011, 100% das proposições 

apreciadas no Plenário da Câmara dos Deputados, com exceção das medidas provisórias, 

figuraram na pauta com fundamento na alteração institucional inaugurada por essa decisão. 

Foram seis propostas de emenda à Constituição, 55 projetos de decreto legislativo, nove 

projetos de resolução, dois projetos de lei complementar e 35 projetos de lei, que estariam 

sujeitos à regra de sobrestamento da pauta e não poderiam ter sido votados sem a mudança 

procedimental havida. Esses dados apontam para um crescimento dos poderes positivos de 
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agenda dos Líderes partidários e do Presidente da Câmara dos Deputados, que passaram a 

dispor de espaços de deliberação no Plenário por eles controlados. É de se esperar que a recente 

validação dessa alteração institucional pelo Supremo Tribunal Federal estenda seus efeitos 

também ao Senado Federal. 

A quarta fase de alterações nas regras procedimentais relativas à apreciação das medidas 

provisórias pelo Congresso Nacional foi iniciada pela esdrúxula decisão do Supremo Tribunal 

Federal na ADI n. 4.029, em junho de 2012. Nessa ação, se requeria a declaração de 

inconstitucionalidade formal da Lei n. 11.516, de 2007, sob o argumento de que a apreciação 

da Medida Provisória n. 366/07, que lhe deu origem, descumprira a exigência constitucional de 

parecer prévio de Comissão Mista antes de ser deliberada nos Plenários da Câmara e do Senado. 

O STF inicialmente julgou procedente a ação e declarou a inconstitucionalidade da lei, 

considerando que o parecer da Comissão Mista, previsto no § 9º do artigo 62 da Constituição 

Federal não pode ser substituído pelo de Relator indicado em Plenário, como permitido pelas 

regras da Resolução n. 1, de 2002, do Congresso Nacional. Todavia, no dia seguinte, dando-se 

conta de que tal decisão implicaria a potencial anulação de praticamente todas as leis oriundas 

de medidas provisórias aprovadas desde 2001, provocando um caos jurídico de dimensões 

apocalípticas, o Plenário da Corte a reformulou para julgar a ação improcedente e declarar, 

incidentalmente, a inconstitucionalidade dos artigos 5º, caput, e 6º, parágrafos 1º e 2º, da citada 

Resolução do Congresso Nacional, sem efeitos retroativos. A par das peculiaridades 

processuais desse julgado, ele representou uma alteração significativa nos procedimentos de 

apreciação das medidas provisórias no Congresso Nacional, com efeitos na distribuição de 

poderes de agenda e de controle de modificações nessas proposições.  

No plano da vigência, a exigência de que as medidas provisórias somente sejam 

encaminhadas à Câmara dos Deputados após o parecer da Comissão Mista de Deputados e 

Senadores tem feito com que grande parte do tempo de validade dessas matérias transcorra na 

Comissão, provocando, de um lado, menos sobrestamento de pauta na Casa, mas, de outro, 

menor prazo para deliberação. Uma possível consequência pode ser o aumento do número de 

medidas provisórias com perda de eficácia por decurso de seu período de validade, como já 

indicado nos dados referidos anteriormente. Houve até mesmo o caso da Medida Provisória n. 

599/12, que teve sua vigência encerrada após os 120 dias constitucionais sem ter sido apreciada 

na Comissão e sem ter sobrestado a pauta de qualquer das Casas do Congresso. Esse pode ser 

um fenômeno de sérias consequências para a ordem jurídica e democrática, uma vez que as 

reuniões da Comissão Mista são controladas por Presidentes indicados por Líderes que 

representam a maioria. Assim, pode, em tese, ser promovido um esvaziamento da Comissão, 
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fazendo com que a medida provisória produza seus efeitos sem ser jamais examinada pelos 

Plenários da Câmara e do Senado. Vale notar que tais efeitos podem sem convalidados pela 

mera omissão na edição do decreto legislativo previsto na Constituição, que também deveria 

ser, em princípio, proposto pela mesma Comissão Mista. 

No plano da tramitação legislativa, a decisão do STF teve como efeito uma transferência 

de parte dos poderes de agenda e de alteração dessas matérias do Plenário da Câmara para a 

Comissão Mista, uma vez que, a partir de então, a matéria é recebida na Casa legislativa 

instruída com parecer ao seu texto e às emendas oferecidas, para ser apreciada no tempo 

remanescente disponível. Nesse cenário, as deliberações do Plenário são fortemente controladas 

pelos Líderes mediante a utilização de instrumentos como as emendas aglutinativas e os 

destaques. Existindo uma coalizão de maioria coesa, as decisões tendem a se aproximar das 

suas preferências. Não havendo, crescem os poderes de obstrução dos Líderes da minoria, ainda 

mais em face da exiguidade dos prazos, e a pressão para a formação de maiorias ad hoc em 

torno de textos negociados durante a votação.  

Constata-se, assim, exatamente no caso das medidas provisórias, que tem sido o 

principal instrumento de produção de legislação ordinária no Brasil desde a edição da 

Constituição de 1988, que promoveu a redemocratização do País, um processo de alterações 

nas regras procedimentais que parece não ter ainda atingido um equilíbrio institucional mais 

permanente. A redução dos poderes de agenda do Presidente da República, nesse caso, pode ser 

considerada positiva do ponto de vista da democracia e da segurança jurídica. No entanto, o 

crescimento do protagonismo legislativo não tem sido, aparentemente, por si só capaz, de dar 

conta das demandas do Governo e da sociedade, se considerarmos os níveis sempre crescentes 

de desaprovação do Congresso Nacional pelos cidadãos. Uma das razões está, possivelmente, 

nas dificuldades de coordenação da ação coletiva num cenário de fragmentação partidária 

interna em que as regras e procedimentos regimentais não têm conseguido induzir equilíbrio 

nos poderes de decisão. Por essa análise, uma parte das dificuldades de governabilidade 

doméstica no Parlamento brasileiro deve ser considerada endógena, a demandar a busca de 

mudanças institucionais capazes de dar conta dos novos cenários do ambiente jurídico, político 

e social externo. 

Finalmente, a perda de eficácia de medidas provisórias por decurso de seu prazo legal 

de vigência, fenômeno que aparece como crescente ao longo do tempo nesse quadro de 

alterações de ritos procedimentais, pode ter efeitos em dois sentidos distintos. Um primeiro, 

como a medida provisória perde validade com efeitos retroativos, todos os atos praticados com 

base nela se tornam juridicamente precários, e as políticas públicas por elas instituídas ou 
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alteradas podem sofrer graves soluções de continuidade à falta de fundamento legal para sua 

execução. Nesses casos, ainda que os atos praticados e as relações jurídicas formadas com base 

na medida provisória possam ser convalidados pela mera inação do Congresso Nacional em 

editar o decreto legislativo hábil para regular esses efeitos, o que ocorre na quase totalidade das 

vezes, nenhuma nova ação poderá ser adotada com base nessa medida provisória, o que 

representa, além de situações confusas e inseguras para as pessoas atingidas, derrota para o 

Governo pela incapacidade de implementar sua agenda. O outro sentido em que os efeitos da 

perda de eficácia podem operar é quase o oposto. Há medidas provisórias que exaurem seus 

propósitos em atos de natureza concreta que não podem ser desfeitos, como, por exemplo, as 

que abrem créditos extraordinários ao orçamento da União. Em muitas ocasiões, a perda de 

eficácia ocorre quando os recursos já foram despendidos, sendo na prática inócua, para o 

Governo, a não aprovação da medida pelo Congresso. Nesta última hipótese, o maior dano é 

para a probidade administrativa, pela execução de um gasto sem autorização do Legislativo, e 

para a própria democracia. Além disso, pode ocorrer que situações jurídicas e atos 

administrativos tenham sido praticados com base numa medida provisória que perdeu eficácia 

e não possam ser desconstituídos sem graves prejuízos a cidadãos ou ao erário. Em tal cenário, 

a não aprovação pelo Congresso pode significar a prevalência da pauta do Governo por omissão 

do Legislativo. 

 

 

4.2.2 Destaques para votação em separado 

 

 

A modificação na regra dos destaques para votação em separado, promovida pela 

Resolução n. 5, de 1996, já considerada em tópico anterior deste trabalho, se enquadra na 

hipótese descrita pela teoria sobre mudança institucional em que os poderes obstrucionistas da 

minoria passam a ser vistos como exacerbados pela maioria, em função do surgimento de 

demandas mais elevadas, urgentes e complexas de ação legislativa. Com efeito, a pressão por 

reformas constitucionais na década de 90, promovidas pelo Governo, mudou o ambiente 

institucional no Congresso Nacional de forma significativa em razão da exigência do quórum 

de três quintos para sua aprovação. Os destaques para votação em separado, pela regra original 

do Regimento de 1989, podiam ser promovidos por um décimo dos membros da Casa, ou 

Líderes que representassem esse percentual, sem qualquer limitação quantitativa, e tinham 

como efeito multiplicar quase indefinidamente o número de votações nominais com quórum de 
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três quintos, necessárias para a aprovação de textos extensos e complexos, como nos casos das 

reformas administrativa e previdenciária. Nesse quadro, o Presidente da Casa e os Líderes que 

compunham a maioria promoveram a mudança da regra regimental para o que lhes bastava uma 

decisão por maioria simples no Plenário, em procedimento fortemente controlado pela Mesa e 

pelos Líderes, como destacado mais adiante. Pela modificação introduzida foram criadas duas 

categorias de destaques, os de autoria das bancadas partidárias, limitados por uma cota 

proporcional ao seu tamanho e automaticamente aceitos, e os de iniciativa individual dos 

Deputados, sujeitos a deliberação prévia do Plenário e a rejeição em bloco mediante 

requerimento promovido por Líder. Desse modo, esse instrumento de deliberação e de 

modificação das proposições passa a ser controlado de modo quase total pelos Líderes e, em 

especial, pelos Líderes das maiores bancadas ou da maioria. No entanto, a mudança também 

teve como efeito o aumento dos poderes obstrucionistas nas minorias em Plenário, 

especialmente com o aumento do número de partidos na Casa com bancadas com direito a cota 

de destaques. A proliferação de partidos com bancadas de porte médio na Câmara dos 

Deputados que detêm expressivos poderes de obstrução tem provocado um aumento no tempo 

de deliberação do Plenário, pela multiplicação de requerimentos procedimentais, e elevado os 

custos de transação para o Governo. Todavia, não são percebidos movimentos das bancadas 

partidárias no sentido de alteração dessa regra, o que leva a supor que ela atende, de modo geral, 

aos interesses de maioria e minoria. 

 

 

4.2.3 Emendas aglutinativas 

 

 

Os efeitos obstrucionistas observados pela regra original de destaques para votação em 

separado podem também ser alcançados por meio das emendas aglutinativas, em especial no 

caso de proposições sujeitas a quórum qualificado, como demonstrado na tramitação da 

Proposta de Emenda à Constituição n. 182, de 2007, anteriormente descrita. No entanto, essas 

emendas também se prestam ao oferecimento de textos novos em Plenário na tentativa de se 

obter maioria ad hoc para a aprovação de versão alternativa da proposição em exame, como no 

caso da Proposta de Emenda à Constituição n. 171, de 1993, sobre maioridade penal, apreciada 

no Plenário da Câmara em julho de 2015, em que várias emendas aglutinativas foram oferecidas 

tentativamente ao Plenário até a aprovação de uma delas.  
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Uma alteração importante na aplicação da regra sobre emendas aglutinativas no 

processo decisório da Câmara ocorreu na apreciação da PEC n. 33/91, que deu origem à 

Emenda Constitucional n. 20, de 2006. O Parecer oferecido em Plenário pelo Relator designado 

pelo Presidente da Casa para substituir a Comissão Especial foi rejeitado, faltando-lhe apenas 

um voto para aprovação.  A regra expressa no artigo 202, § 3º, do RICD/89, é no sentido de 

que “somente perante a Comissão Especial poderão ser apresentadas emendas” a essas 

proposições. Diante do impasse surgido, com a finalidade de permitir a construção de um texto 

que pudesse se aproximar das preferências do Plenário, o Presidente aceitou a apresentação de 

emenda aglutinativa resultante da fusão dos textos de emendas apresentadas na Comissão. A 

alteração procedimental introduzida nesse caso não foi fruto de uma decisão de maioria, mas 

de uma interpretação do Presidente da Casa aceita tacitamente pelos Líderes e pelo Plenário e, 

aliás, posteriormente referendada pelo Supremo Tribunal Federal ao negar provimento a ações 

que a judicializaram. O propósito dessa mudança, e a razão de sua consolidação na prática da 

Casa, foi o de afastar a decisão sobre os conteúdos dos textos das propostas de emenda à 

Constituição das preferências da Comissão Especial, controlada principalmente pelos Líderes 

que representam a maioria, para as do Plenário, com a crescente influência do Presidente da 

Casa, a quem cabe receber ou recusar essas emendas. Em função da aplicação rígida da regra 

constitucional de decisão por maioria qualificada de três quintos dos Deputados, em votação 

nominal, para essas matérias, também aumentam as possibilidades de obstrução pela minoria, 

já que essas emendas podem ser apresentadas por Líderes que representem um décimo da 

composição da Câmara, e sua proliferação pode forçar a negociação de alterações pelos 

elevados custos de tempo impostos com textos sucessivos sendo submetidos a deliberação até 

que um deles obtenha os votos necessários de uma maioria ad hoc.  Embora essa alteração 

procedimental tenha se tornando prática comum na Câmara, há em tramitação propostas de 

reforma regimental no sentido de limitar o número de emendas aglutinativas e reduzir, assim, 

os poderes de obstrução da minoria em propostas de alteração da Constituição e em projetos de 

lei complementar, o que sugere que ainda não foi alcançado equilíbrio consistente nesse 

procedimento. 

De modo semelhante, a utilização de emendas aglutinativas no Plenário da Câmara para 

alteração de medidas provisórias também contraria a disposição expressa da norma regimental 

específica, no caso a Resolução n. 1, de 2002, do Congresso Nacional, que estabelece que as 

emendas devem ser apresentadas por Deputados e Senadores exclusivamente à Comissão Mista 

encarregada do exame da matéria. Como no caso anterior, a mudança de procedimento foi 

decorrente de interpretação monocrática do Presidente da Câmara, uma vez que não houve, até 
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o momento, a regulamentação regimental do rito de apreciação das medidas provisórias na 

Casa. Nesse caso, a utilização desse expediente reforçou expressivamente os poderes de 

controle de alteração do texto pelos Líderes da Casa, uma vez que a regra de decisão por maioria 

simples está sujeita a procedimentos regimentais que mitigam a atuação individual dos 

Deputados, como o voto simbólico e a cota de destaques de Liderança. Note-se que essa 

alteração procedimental afeta também a apreciação das medidas provisórias pelo Senado, que 

não dispõe de um instrumento regimental semelhante, aumentando as possibilidades de 

prevalecer o ponto de vista do Plenário da Câmara.  

Vê-se, assim, que a introdução das emendas aglutinativas no texto do Regimento Interno 

de 1989, inspirada pela experiência da Assembleia Constituinte de 1987/1988, tem produzido 

efeitos ainda não estabilizados no processo decisório da Câmara dos Deputados. Ora elas são 

utilizadas como instrumentos de obstrução capazes de elevar grandemente os custos de 

transação para a aprovação de matérias sujeitas a quórum qualificado, como as propostas de 

emenda à Constituição e os projetos de lei complementar, ora são utilizadas para forçar maiorias 

ad hoc no Plenário a fim de aprovar textos apresentados de última hora, no curso das votações, 

sem pareceres das Comissões e sem discussão pelos Deputados.  Em todos os casos, as emendas 

aglutinativas trazem significativos riscos para os aspectos democráticos deliberativos e 

participativos uma vez que possibilitam a aprovação de proposições legislativas sem adequado 

nível informacional, sem debate em arena pública e sem participação da sociedade. 

 

 

4.2.4 Colégio de Líderes 

 

 

O Colégio de Líderes foi instituído como órgão da estrutura política da Câmara dos 

Deputados pelo Regimento Interno de 1989, representando uma das heranças institucionais dos 

trabalhos da última Assembleia Nacional Constituinte, como já destacado. De acordo com seus 

idealizadores, o objetivo desse colegiado era o de influenciar na definição da agenda de 

trabalhos da Casa e fazer acordos de procedimento e de mérito em relação às matérias em 

deliberação. Como descrito no artigo 20 do Regimento, o Colégio é composto pelos Líderes da 

Maioria, da Minoria, dos Partidos, dos Blocos Parlamentares e do Governo e delibera por voto 

ponderado de seus integrantes, de acordo com o tamanho das respectivas bancadas. Todavia, 

como destacado no trabalho de Juliana Figueiredo, o Colégio de Líderes só funcionou com esse 

formato no primeiro biênio de vigência do Regimento, entre 1989 e 1991, passando, a partir daí 
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e até agora, a depender de convocação e coordenação do Presidente da Casa, que não é membro 

nato do órgão. Embora seu funcionamento tenha oscilado ao longo dos anos, com períodos de 

maior e de menor frequência de suas reuniões e sua importância também seja avaliada de forma 

relativa por Deputados que acompanharam seu surgimento entrevistados na pesquisa, a autora 

destaca a crescente institucionalização dessa Reunião de Líderes, como é mais comumente 

chamada, e seu papel na definição da agenda dos trabalhos da Câmara, contrabalançando em 

alguma medida os poderes de agenda do Presidente da Casa (Figueiredo, 2011). Registros 

internos da Secretaria-Geral da Mesa, que ordinariamente acompanha essas reuniões como 

apoio administrativo e técnico ao Presidente da Câmara, revelam que foi realizada uma média 

de 45 reuniões anuais entre 2011 e 2017, tratando assuntos como eleições internas, organização 

das Comissões, calendário legislativo e pauta das Sessões. Sintomaticamente, uma única 

reunião aconteceu na forma estritamente regimental, convocada e coordenada pelos Líderes, à 

revelia do Presidente da Câmara, exatamente no período entre o afastamento do Presidente 

Eduardo Cunha e a eleição do Presidente Rodrigo Maia, no dia 9/6/2016. Essa reunião teve 

como finalidade convocar uma Sessão Extraordinária do Plenário para examinar a decisão 

proferida na véspera pelo Vice-Presidente Waldir Maranhão, no exercício interino da 

Presidência da Casa, que tornara sem efeito a aceitação pelo Plenário da denúncia contra a 

Presidente Dilma Rousseff por crime de responsabilidade! 

O caso do Colégio ou Reunião de Líderes da Câmara dos Deputados é um exemplo de 

mudança institucional que se vai sedimentando ao longo do tempo mais em função de uma 

prática legislativa que se mostra eficiente para o equilíbrio do processo decisório do que em 

razão de uma regra formalmente estabelecida. No entanto, considerando que o Presidente da 

Câmara, que assumiu o principal protagonismo do colegiado, não atua sempre como um quadro 

partidário alinhado com a maioria parlamentar ou com o Governo e que as coalizões governistas 

apresentam, ao longo do tempo, instabilidades e graus variados de coesão e de poder de 

coordenação, mormente em cenários de fragmentação partidária expressiva, seu peso efetivo 

nas decisões sobre agenda e direção dos trabalhos da Casa ainda é de difícil aferição. Não raro, 

os acordos de procedimentos firmados nesse fórum são objeto de contestação em Plenário por 

minorias ou pela ação de coletiva de Deputados que se valem de instrumentos regimentais de 

obstrução para modificar a agenda dos trabalhos e o conteúdo das matérias em apreciação.  
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4.2.5 Controle das Comissões 

 

 

O sistema de Comissões prescrito no texto constitucional de 1988 representou 

significativa alteração em relação ao status jurídico e legislativo desses colegiados, com a 

consagração da regra de proporcionalidade partidária, a previsão de poderes deliberativos e o 

estabelecimento de um rol de competências originárias, como a convocação de Ministros e 

autoridades, a realização de audiências públicas e a fiscalização administrativa e orçamentária 

do Poder Executivo. O Regimento Interno de 1989 regulamentou esses comandos, distribuindo 

áreas de jurisdição, conferindo poderes internos de organização e autonomia para eleição de 

seus Presidentes e condução dos seus trabalhos. 

Contudo, já em 1991, algumas mudanças foram introduzidas no sentido de limitar os 

espaços de atuação das Comissões Permanentes e de seus Presidentes. Nesse ano, iniciou-se 

uma prática que se tornaria, com o tempo, praticamente normativa, adotada por meio de 

decisões em Questões de Ordem pelo Presidente da Casa, no sentido de que os cargos de 

Presidente e Vice-Presidentes das Comissões Permanentes das Comissões Permanentes seriam 

providos não por eleição livre entre seus membros, como previsto expressamente pela regra 

regimental, mas mediante um acordo firmado entre os Líderes de Partidos e Blocos, baseado 

no princípio da proporcionalidade partidária e referendado pelo Presidente da Câmara. Com 

isso, os Líderes e o Presidente da Casa aumentaram significativamente seus poderes de controle 

sobre as atividades dessas Comissões, uma vez que os mandatos para sua direção são renovados 

anualmente e o preenchimento desses cargos fica condicionado à anuência dos Líderes das 

bancadas, além do controle que eles exercem regimentalmente sobre a participação de seus 

liderados nesses colegiados. 

Nesse mesmo ano, a Resolução n. 10/91 promoveu uma mudança profunda na 

organização dos trabalhos da Câmara dos Deputados no que diz respeito à atuação das 

Comissões Permanentes. Pelo texto original do Regimento de 1989, todas as proposições 

apresentadas à Casa deveriam ser inicialmente encaminhas pelo Presidente da Câmara à 

Comissão de Constituição e Justiça, à qual competia emitir um juízo de admissibilidade da 

matéria quanto à sua constitucionalidade, juridicidade, legalidade e regimentalidade, sendo 

considerado terminativo seu parecer quanto a esses aspectos. Vale dizer, para uma proposição 

tramitar na Casa, teria que se sujeitar a um amplo poder de veto dessa Comissão, tanto por ficar 

condicionada à agenda desse colegiado, quanto por depender de sua aprovação em relação à 

viabilidade formal de tramitação. Caso obtivesse um parecer negativo quanto a esses aspectos, 
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estaria sujeita a matéria ao arquivamento, salvo recurso de um décimo dos membros da Câmara. 

A Comissão de Constituição e Justiça exercia, assim, um poder de veto e de triagem comparável 

ao de uma Comissão de Regras e Procedimentos do Congresso norte-americano. A mudança 

procedida já em 1991, com apenas dois anos de vigência do Regimento, consistiu na inversão 

do fluxo geral de tramitação das proposições na Casa, passando os projetos a serem distribuídos 

pelo Presidente da Câmara primeiro para as Comissões Permanentes com reserva de jurisdição 

e, por último, para a Comissão de Constituição e Justiça, que manteve, no entanto, seus poderes 

de apreciação terminativa quanto à constitucionalidade das matérias. Essa alteração teve como 

efeitos o fortalecimento dos Presidentes das Comissões Permanentes e, portanto, dos Líderes 

partidários que controlam esses postos, e do Presidente da Câmara, que passou a exercer 

monocraticamente os poderes de exame inicial e de veto das proposições que considere 

imperfeitas do ponto de vista constitucional, jurídico, legal ou regimental. Dados pesquisados 

e analisados por Sandra Ferreira apontam para o uso significativo desses poderes pelo 

Presidente da Câmara dos Deputados (Ferreira, 2007). 

A Resolução n. 58, de 1994, introduziu duas mudanças substanciais no artigo 52 do 

RICD, que trata dos prazos nas Comissões. A primeira foi no sentido de controlar a agenda das 

Comissões, não permitindo que seus Presidentes pudessem continuar com a prática da chamada 

inclusão “extra pauta” de proposições. Por esse procedimento, os Presidentes de Comissão 

costumavam aproveitar o quórum registrado ao início das Reuniões para incluir na pauta 

matérias não previstas. Pela alteração aprovada em Plenário, a inclusão na pauta de proposições 

não constantes da convocação original da Reunião apenas pode ser procedida mediante 

requerimento de um terço dos membros da Comissão, aprovado por maioria absoluta, em 

votação nominal. Essa regra, ao mesmo tempo em que retira poderes de agenda dos Presidentes 

de Comissão e de seus membros, facilita o controle da sua pauta pelos Líderes partidários. 

A segunda alteração foi relativa aos poderes de veto das Comissões Permanentes em 

relação aos projetos a elas distribuídos. Originalmente, os prazos de tramitação previstos para 

as Comissões eram entendidos como meramente indicativos, não havendo qualquer sanção 

estabelecida para o seu não atendimento. Dada a ausência de limites constitucionais e 

regimentais para a iniciativa legislativa, o Regimento conferia, assim, poderes a esses 

colegiados para, em suas áreas de competência, escolher as matérias a serem encaminhadas às 

fases posteriores de decisão. Com a mudança introduzida pela Resolução n. 58/94, o Presidente 

da Câmara passou a ter a prerrogativa de retirar das Comissões as proposições com prazos 

regimentais ultrapassados, encaminhando-as à Comissão seguinte ou ao Plenário, conforme o 

caso, subtraindo-lhes, inclusive, os poderes de deliberação conclusiva. Fortaleceram-se, assim, 
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significativamente, os poderes negativos e positivos de agenda do Presidente da Casa, uma vez 

que por esse expediente ele pode tanto evitar que um projeto seja votado na Comissão quanto 

acelerar sua tramitação, independentemente dos pareceres técnicos desses órgãos, que serão 

substituídos em Plenário por Relatores por ele indicados. 

 

 

4.2.6 Sessões deliberativas 

 

 

As alterações introduzidas no Regimento Interno pela Resolução n. 19, de 2012, 

reforçaram uma prática que vinha sendo sedimentada pelos Presidentes da Câmara dos 

Deputados ao longo de várias Legislaturas, consistente na progressiva substituição das Sessões 

ordinárias por extraordinárias para deliberação das proposições, como demonstrado por dados 

relacionados em seção anterior. As Sessões ordinárias, por sua estruturação regimental (artigo 

65 do RICD/89), com 2 horas iniciais dedicadas a discursos parlamentares e regras mais rígidas 

para organização de sua agenda (artigo 86 do RICD/89), como a que obriga a manutenção em 

Ordem do Dia das matérias não deliberadas em Sessões anteriores, com preferência sobre as 

novas inclusões, facilitam manobras obstrucionistas da minoria, impondo custos de tempo ao 

Plenário, com pronunciamentos, com a apresentação de requerimentos procedimentais e com a 

apreciação de matérias não constantes da agenda da maioria ou do Governo. Em razão disso, 

ao longo dos anos, os Presidentes da Casa optaram por marcar as deliberações de maior 

interesse para eles, para seu grupo partidário ou para o Governo, conforme o caso, para Sessões 

extraordinárias, que não têm tempo previsto para discursos e cujas Ordens do Dia e horários 

podem ser definidos pelo Presidente da Casa praticamente sem restrições, salvo o 

sobrestamento da pauta por medidas provisórias e projetos com urgência solicitada pelo 

Presidente da República, mas esse já mitigado pela decisão Temer na Questão de Ordem n. 

411/09. Um entrave, no entanto, para a utilização desse expediente era o de que essas 

convocações extraordinárias muitas vezes eram feitas em detrimento da realização das Sessões 

ordinárias, contrariando disposição expressa do Regimento e provocando um efeito colateral 

negativo na contagem dos prazos regimentais. Esses prazos, pela regra vigente até a Resolução 

n. 19, de 2012, eram computados em Sessões ordinárias realizadas. Ou seja, a troca de Sessões 

ordinárias por extraordinárias passou a gerar imprevisibilidade para as ações reguladas por esses 

prazos, além da possibilidade de sua manipulação, afetando a tramitação de proposições e os 

trabalhos legislativos em geral. Com a alteração promovida, os prazos regimentais passaram a 
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ser aferidos em Sessões deliberativas, ordinárias ou extraordinárias, ficando o Presidente da 

Câmara sem constrangimentos para convocar as Sessões a seu alvedrio, o que levou ao quadro 

atual, em que o número de Sessões extraordinárias supera significativamente o de ordinárias, 

com os efeitos já discutidos anteriormente. 

Verifica-se, pela análise procedida, que algumas mudanças institucionais relativas a 

alterações de regras procedimentais na Câmara dos Deputados ocorridas desde 1988, vigência 

da atual Constituição e início de aplicação das normas de organização e processo legislativo 

nela introduzidas, foram motivadas por alterações do ambiente institucional, como nos casos 

das decorrentes da Emenda Constitucional n. 32/01 e da decisão do Supremo Tribunal Federal 

na ADI n. 4.029, em 2012; outras decorreram de iniciativas de Líderes que controlavam 

situacionalmente a maioria parlamentar e foram aprovadas por meio de resoluções votadas no 

Plenário da Casa, a exemplo das Resoluções n. 10/91, n. 58/94, n. 5/96 e n. 19/12; e outras ainda 

foram promovidas monocraticamente pelo Presidente da Câmara dos Deputados por meio de 

decisões em Questões de Ordem ou de procedimentos adotados de ofício, como ocorrido com 

as regras de apreciação das medidas provisórias e das emendas aglutinativas. A maneira como 

essas decisões sobre alterações de regras procedimentais foram tomadas é relevante para a 

compreensão teórica de seus efeitos. As decorrentes de mudanças ambientais se orientam, em 

tese, na direção de busca de reequilíbrio interno das forças afetadas por fatores exógenos; as 

decididas pela maioria do Plenário se orientam pelas preferências da Casa ou da coalizão de 

maioria, se ela existir; as promovidas pelo Presidente da Câmara podem, a depender do perfil 

do ocupante do cargo, estar alinhadas com os interesses do Governo, da maioria parlamentar 

ou de sua carreira política pessoal. É certo que a compreensão mais ampla desses fenômenos 

depende de aprofundamento de pesquisa e análise de conjunturas institucionais, de 

comportamento de coalizões, de quadros partidários, de carreiras políticas e de outras variáveis 

capazes de influenciar as decisões parlamentares, que escapam ao escopo do presente trabalho.  

De modo geral, pelos elementos coligidos até aqui, parece apropriado concluir que essas 

mudanças de regras procedimentais tiveram como efeitos gerais o fortalecimento de instituições 

internas da Câmara dos Deputados, notadamente das lideranças dos partidos e blocos e da 

Presidência da Casa. Todavia, essas alterações nem sempre promoveram equilíbrio 

institucional, na medida em que significaram, de um lado, incentivos internos à fragmentação 

partidária, dificultando as ações de coordenação da maioria ou do Governo, e, de outro, 

concentração de poderes pessoais na figura do Presidente da Câmara dos Deputados, fazendo 

com que ele possa assumir protagonismos característicos de chefe de Governo. As 

consequências que essa projeção pode ter no equilíbrio de Poderes da União ainda estão por 
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serem verificadas, mas fatos recentes da história política brasileira parecem confirmar essas 

percepções, com a instabilidade na Presidência da República em razão de um processo de 

impedimento de sua titular e o esfacelamento consequente da coalizão de apoio parlamentar do 

Governo no atual mandato Executivo. 

Esse último comentário, acerca do cargo de Presidente da Câmara dos Deputados, 

desdobra-se na seção seguinte, em que são destacados casos e efeitos da manipulação e 

descumprimento de regras procedimentais. À fraca estabilidade institucional interna da Casa, 

ao enfraquecimento de seus órgãos colegiados e à baixa accountability do cargo de Presidente 

da Casa, soma-se a postura predominantemente não interventiva do Supremo Tribunal Federal 

quanto ao exame de questionamentos referentes à observância das regras de processo 

legislativo, entendidas como protegidas pela cláusula de matérias interna corporis. Fica, então, 

o Presidente da Câmara livre de constrangimentos domésticos e de controles externos para suas 

decisões procedimentais e não sujeito a instância revisional judiciária de seus atos de natureza 

política.  

 

 

4.3 Manipulação e descumprimento de regras procedimentais 

 

 

Quem frequentar por algum tempo o Plenário da Câmara dos Deputados ou acompanhar 

seus debates ouvirá com frequência o bordão de que o sistema de governo interno da Casa é 

“presidencialista”. Com efeito, o simples cotejamento das atribuições colegiadas da Mesa 

Diretora, previstas no artigo 15 do RICD/89, com as atribuições pessoais do Presidente da Casa, 

elencadas no artigo 17, demonstra com clareza que, enquanto a Mesa se encarrega 

principalmente de questões administrativas e organizacionais, o Presidente conduz 

individualmente os trabalhos legislativos, promovendo a aplicação de ofício das regras 

procedimentais e decidindo as dúvidas de interpretação por meio das Questões de Ordem. Como 

já destacado, os recursos contra essas decisões do Presidente em matérias de processo 

legislativo têm taxa de êxito próxima de zero, tanto interna quanto externamente. 

Os casos mais frequentes de manipulação das regras observados se referem à 

interpretação casuística e ao uso arbitrário de dispositivos regimentais. Algumas das alterações 

procedimentais identificadas neste trabalho podem ser apontadas como exemplos disso.  

A distribuição de projetos de lei a Comissão Especial em detrimento das Comissões 

Permanentes pode decorrer da interpretação mais ou menos flexível que se dê aos dispositivos 
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que definem as áreas de jurisdição de cada Comissão, não havendo critérios objetivos para essa 

escolha. Despachada a matéria para Comissão Especial, sua tramitação passa a depender de 

outro ato do Presidente que a crie e dos Líderes que definam sua composição, inclusive quando 

sua existência é regimentalmente obrigatória, como nos casos de propostas de emenda à 

Constituição. Como já mencionado, há costumeiramente um rol de proposições que ficam num 

limbo legislativo, aguardando a criação de Comissão Especial para examiná-las. Assim, o 

despacho de projeto para essas Comissões pode ter como único efeito evitar sua tramitação, 

representando um poder anômalo de veto do Presidente e dos Líderes. Em sentido inverso, pode 

a criação de Comissão Especial ter como objetivo evitar a atuação das Permanentes e facilitar 

o controle do Presidente da Casa e dos Líderes sobre a matéria. Além disso, a regra que 

determina que metade dos membros de Comissão Especial criada seja proveniente das 

Comissões Permanentes com jurisdição sobre a matéria é sistematicamente descumprida.  

Outro exemplo de manipulação das regras é a convocação de Sessões deliberativas 

extraordinárias em horários coincidentes com os das ordinárias, impedindo a sequência 

regimental de apreciação da pauta, ou em horários coincidentes com os das reuniões das 

Comissões, obstruindo seu funcionamento. Nesse caso, também há o descumprimento de 

expressa disposição regimental que dá precedência à realização das Sessões Ordinárias sobre 

as Extraordinárias e há ampla possibilidade de interferência nas agendas do Plenário e das 

Comissões por meio de um procedimento usado fora de suas finalidades regimentais. 

A costumeira aprovação de requerimentos de urgência promovidos pelos Líderes em 

votações simbólicas no Plenário quando, por se tratar de matéria sujeita a quórum qualificado, 

o Regimento exige votação nominal tem contribuído ao longo dos anos para, de um lado, 

reforçar o controle dos Líderes sobre a pauta, mas de outro esvaziar o sentido da concessão da 

urgência, em razão do grande número de proposições com essa condição aguardando inclusão 

em Ordem do Dia. A banalização do regime de urgência, além de ser promovido por meio do 

uso irregular dos dispositivos constitucionais que o regem, tem provocado instabilidades na 

agenda do Plenário, pela imprevisibilidade das proposições que serão deliberadas, pela redução 

do nível informacional e pelo cerceamento da participação, em razão da redução dos prazos 

regimentais. 

As regras sobre o processamento das votações em Plenário também são, por vezes, 

ignoradas ou modificadas pelo Presidente em deliberações específicas, em geral com a anuência 

dos Líderes que controlam a maioria, com a finalidade de controlar os conteúdos das 

proposições em exame e facilitar os procedimentos de deliberação. Prorrogação de prazos para 

emendas e destaques, reformulações de Pareceres, rejeição liminar de requerimentos, 
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discricionariedade nas declarações de prejudicialidade de matérias pendentes de votação, 

controle do tempo de duração das votações nominais e controle do conteúdo das emendas e 

destaques apresentados em Plenário são exemplos dessas manipulações, alterações casuísticas 

e descumprimentos de normas procedimentais.  

As práticas reiteradas de descumprimento e de manipulação das regras procedimentais 

legislativas referentes ao processo decisório de produção de leis na Câmara dos Deputados têm 

efeitos indutores de desequilíbrios na distribuição interna de poderes deliberativos, insegurança 

normativa, falta de transparência nas deliberações para os Deputados e para a sociedade e 

imprevisibilidade das ações coletivas, o que pode comprometer o caráter democrático das 

decisões da Câmara. A discussão sobre democracia, Constituição e processo legislativo 

apresentada no Capítulo 1 desta tese coloca em relevo a importância do cumprimento do 

ordenamento legal interno do Parlamento em um Estado Democrático de Direito. Quando isso 

não acontece, além dos efeitos endógenos de enfraquecimento das instituições que regulam a 

ação coletiva dos legisladores, também podem ser esperados efeitos para fora do Parlamento, 

com a possibilidade de interferência do Poder Judiciário eventualmente chamado para garantir 

a observância dos princípios constitucionais democráticos, como o da legalidade, o da 

transparência nas decisões do Estado, o da representação popular e o da decisão por maioria. 

Neste Capítulo foram apresentadas alterações nos procedimentos decisórios da Câmara 

dos Deputados desde 1989 capazes de afetar o comportamento dos legisladores e os produtos 

legislativos. Contudo, a magnitude dos efeitos dessas alterações, se algumas delas devem ser 

entendidas como mudanças institucionais por seu impacto e estabilidade, sua repercussão no 

ordenamento político do País e o grau de equilíbrio que elas foram capazes de estabelecer ainda 

estão a carecer de prospecções, pesquisa e análises aprofundadas. No que diz respeito aos 

objetivos deste trabalho, importa demonstrar que os efeitos das normas procedimentais 

legislativas nas decisões da Câmara dos Deputados têm variado e se remodelado ao longo do 

tempo, desde a edição da Constituição Federal de 1988 e do Regimento Interno de 1989, 

revelando que uma parte das dificuldades de coordenação da ação coletiva na Casa deve ser 

atribuída também a fatores endógenos, a regras e procedimentos que não têm proporcionado as 

condições necessárias para equilíbrio nas decisões. 

Na Conclusão a seguir é proposto um olhar para o futuro, apresentando-se, com base 

nos dados e elementos teóricos coligidos, uma proposta de reformulação política interna da 

Câmara dos Deputados no que concerne às suas regras e práticas procedimentais que 

condicionam seu processo decisório e afetam sua produção legislativa.  
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CONCLUSÃO: REFORMA POLÍTICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 

 

Faz parte do folclore do Parlamento o adágio atribuído a Otto Von Bismark de que não 

se deve perguntar como são feitas as leis e as salsichas. Ainda que a produção de leis e de 

salsichas possam ter elementos em comum suficientes para justificar a metáfora, uma diferença 

fundamental remanesce. Enquanto sempre se pode optar por não comer salsichas e, assim, 

deixar de se preocupar com o seu método de fabricação, não é possível fugir da incidência das 

leis e da obrigação de cumpri-las. Nesse caso, parece ser prudente perguntar como são feitas! 

As regras legislativas procedimentais relativas ao processo decisório de produção de leis 

integram o ordenamento jurídico do Estado Democrático de Direito em posição de importância 

fundamental para seu funcionamento institucional e para a consecução de seus fins. Nesse 

sentido, a análise de seus conteúdos e de seus efeitos interessa às teorias do Constituição e da 

Democracia, uma vez que elas regulam o exercício do poder talvez mais fundamental de um 

Estado que se entende e se define como sendo democrático e de direito, que é o de editar normas 

impostas a todos em nome de todos. Nesse quadro, é necessário que as regras que comandam a 

elaboração das leis garantam a observância dos princípios informadores da atividade 

democrática do Estado, como o da transparência, o da participação, o do acesso a informações, 

o da participação de todos os interessados nos temas em discussão. Com essa perspectiva, o 

Capítulo 1 desta tese discutiu as relações teóricas entre Constituição, democracia e processo 

legislativo, com o propósito de construir um ambiente reflexivo adequado à análise dos efeitos 

das regras legislativas procedimentais quanto ao seu papel no funcionamento de um Parlamento 

democrático. 

No Capítulo 2, estabeleceu-se o diálogo teórico orientador desta pesquisa com as várias 

vertentes do novo institucionalismo, partindo-se de seus fundamentos no behaviorismo e na 

escolha racional, passando pela construção de suas metodologias e seus modelos de análise 

aplicados aos estudos parlamentares e destacando suas principais teorias explicativas do 

comportamento e das decisões dos legisladores. Essa abordagem parte do legislador individual 

e de suas preferências, mas leva em conta, igualmente, os constrangimentos e incentivos que as 

instituições oferecem com a finalidade de mediar a agregação de escolhas pessoais em decisões 

coletivas regidas por regra de maioria, como ocorre notadamente nos Parlamentos. Especial 

atenção foi dedicada à aplicação dessas teorias às regras legislativas procedimentais, buscando 

construir um arcabouço teórico capaz de detectar as peculiaridades e os efeitos dessas 

instituições dentro da Casa legislativa e seu papel na agregação coletiva das escolhas 
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individuais dos parlamentares. Elementos de estudos comparados de Parlamentos também 

foram trazidos à análise com o propósito de compreender como soluções institucionais 

diferentes podem atender aos mesmos objetivos gerais.  

A partir desse duplo enquadramento, o Capítulo 3 identificou as regras do processo 

decisório da Câmara dos Deputados concernentes à produção das leis, descrevendo suas origens 

e seus conteúdos e analisando seus efeitos no comportamento e nas decisões dos Deputados ao 

longo das três décadas de vigência do atual modelo institucional, sob a égide da Constituição 

de 1988 e do Regimento Interno de 1989. Os dados e informações coligidos neste trabalho 

relativos às regras procedimentais da Câmara dos Deputados e seus efeitos a partir desses 

marcos, analisados à luz das teorias constitucional, democrática e neoinstitucionalista revelam, 

em linhas gerais, os expressivos poderes de controle de agenda, de alterações das proposições 

e das deliberações de Plenário concedidos ao Presidente da Casa e aos Líderes das bancadas 

partidárias. Algumas tendências de alterações ao longo do tempo puderam ser detectadas, em 

especial as relativas à diminuição dos poderes de agenda do Presidente da República nos 

últimos anos, com alteração do regime de apreciação das medidas provisórias e a abertura de 

espaços na pauta da Câmara para uma agenda interna, e ao aumento das dificuldades de 

coordenação das ações legislativas por parte dos Líderes partidários em cenários de 

fragmentação partidária e perda de força das coalizões de Governo, realçando-se os poderes 

obstrucionistas da minoria. O único agente que sistematicamente teve seus poderes de decisão 

aumentados, quer pelas regras regimentais, quer por sua capacidade de controlar e alterar essas 

próprias regras, quer pelas práticas legislativas que foram sendo sedimentadas, quer pelo 

enfraquecimento relativo dos demais agentes e órgãos, foi o Presidente da Câmara dos 

Deputados, que assumiu, ao longo dessas décadas, papel proeminente como controlador da 

agenda da Casa e de suas decisões, constituindo-se, talvez, na lógica de um regime de governo 

híbrido como o brasileiro, numa espécie de primeiro-ministro sem responsabilidades de 

Governo. 

A verificação da incidência de oscilações na interpretação e aplicação das regras e 

procedimentos do processo decisório da Câmara dos Deputados com impactos no 

comportamento dos Deputados e nas decisões da Casa orientou a elaboração do Capítulo 4 

sobre mudanças institucionais. Partindo de um esboço teórico sobre origens e mudanças em 

instituições nos Parlamentos, foram identificadas, descritas e analisadas em seus efeitos 

alterações formais e não formais de regras e procedimentos decisórios, com a finalidade de 

detectar aquelas que se estabilizaram ao longo do tempo, induzindo novos pontos de equilíbrio 

dos poderes internos de decisão, e aquelas que representaram soluções casuísticas para 
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demandas conjunturais. O quadro construído nessa análise demonstra que algumas das 

instituições escolhidas pelos legisladores ao elaborarem o Regimento Interno de 1989 não 

funcionaram a contento ou deixaram, ao longo do tempo e diante das mudanças de ambiente 

institucional, de promover os desejáveis equilíbrios de força nos processos deliberativos 

internos.   

Do ponto de vista constitucional e democrático, levando em conta que a Constituição 

de 1988 pretendeu consolidar o Brasil como um Estado Democrático de Direito e estabeleceu 

normas e princípios a serem observados no processo de produção das leis e nas decisões 

políticas do Estado, de modo geral, para lhes reconhecer legitimidade e validade, nota-se que 

as regras procedimentais do processo decisório da Câmara dos Deputados, mormente as que 

regem as deliberações de Plenário, se revelam obscuras, confusas, contraditórias, de difícil 

apreensão pelos próprios parlamentares, restringindo as possibilidades de debate e de 

deliberação com clareza das propostas em causa e da forma como serão submetidas à votação 

do Plenário. Ademais, as manipulações e mesmo violações dessas regras sem mecanismos de 

controle interno nem externo que preservem sua eficácia normativa colocam em risco a 

segurança do processo decisório e em questão a validade e a legitimidade das decisões 

emanadas sob a forma de provimentos legais oponíveis a toda a sociedade. 

Por todos esses aspectos, mudanças institucionais transparecem como necessárias ou 

mesmo inevitáveis, sendo, todavia, de se cuidar da maneira como serão decididas e dos sentidos 

de seus efeitos, uma vez que o funcionamento eficiente e democrático da Câmara dos 

Deputados e do Congresso Nacional é fundamental para a vida e para o futuro da nação 

brasileira. Apresentamos, a seguir, elementos para uma reforma política interna da Câmara dos 

Deputados que torne seu processo decisório mais eficiente no atendimento das demandas que 

recaem sobre o Parlamento, mais alinhado com a distribuição de poderes políticos que emana 

da arena eleitoral, mais transparente para os Deputados quanto aos efeitos de suas escolhas e 

decisões e mais acessível ao acompanhamento e controle pela sociedade, detentora inicial da 

titularidade dos Poderes do Estado e destinatária final das ações deste adotadas em seu nome e, 

pretensamente, em seu benefício. 

A necessidade de uma ampla reforma nos procedimentos internos da Câmara dos 

Deputados parece evidente não apenas pelos aspectos factuais e teóricos destacados, mas 

também pelos impasses, contradições e instabilidades de suas ações e decisões, como 

percebidas e avaliadas negativamente pela sociedade brasileira. Os Parlamentos atraem as 

expectativas, demandas e cobranças por aperfeiçoamentos políticos, por concretização de 

direitos, por regulação justa das atividades econômicas e das relações sociais e, principalmente, 
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pelo exercício efetivo do princípio democrático do Estado de Direito. Quando os cidadãos não 

se reconhecem nas decisões legislativas, fica em questão um dos principais fundamentos de 

uma sociedade que se pretende organizar e viver sob os valores da liberdade, da igualdade e do 

desenvolvimento pessoal e coletivo, fundamentos e valores esses expressamente inseridos pelos 

Constituintes de 1988 no texto promulgado (artigos 1º e 3º da Constituição Federal). 

Argumentou-se, neste trabalho, que os desequilíbrios e deficiências do processo 

decisório da Câmara dos Deputados concernente à produção das leis devem ser atribuídos tanto 

a fatores exógenos, como o sistema eleitoral e partidário e as mudanças no ambiente social e 

institucional, quanto endógenos, em razão da presença de regras e procedimentos que não se 

mostram capazes de regular a ação coletiva, agregando as escolhas individuais em decisões 

coletivas tomadas por maioria. Contudo, alterar normas procedimentais legislativas não é tarefa 

simples. Há que levar em consideração as condicionantes internas e externas apontadas pelas 

teorias de mudança institucional, como as motivações da maioria para promover reequilíbrios 

nos poderes de decisão e as demandas do ambiente institucional que recaem sobre o Parlamento, 

tanto as formais, que estabelecem suas atribuições e os seus princípios de funcionamento, 

quanto as decorrentes de reconfigurações ocorridas na própria sociedade. 

No sistema político institucional em que a Câmara dos Deputados está inserida, sob a 

égide da Constituição de 1988, as principais normas que afetam a organização e o processo 

decisório parlamentar são a livre iniciativa legislativa dos membros do Congresso, a regra de 

decisão por maioria, o sistema de comissões informativas e deliberativas e o princípio de 

proporcionalidade partidária.  

A livre iniciativa legislativa implica a previsão de regras regimentais que estabeleçam 

poderes internos de controle da agenda. Essas regras podem ser mais centralizadoras, 

concentrando poderes no Presidente da Casa, por exemplo, ou mais participativas, dando 

espaços de decisão para Líderes, órgãos colegiados e Deputados. Desponta, com proeminência, 

na presente pesquisa, na análise dos dados e informações coletados, o primeiro sentido, isto é, 

o de concentração dos poderes de agenda em atores individuais, em detrimento de órgãos 

colegiados. 

A regra de maioria se constitui em um dos pilares democráticos do Parlamento e deve 

ser tornada efetiva por meio de procedimentos que assegurem a participação dos Deputados nas 

decisões coletivas e liberdade nas votações, ainda que essas possam ser condicionadas à 

coordenação de Líderes e de outros detentores de poderes de decisão, como os Presidentes de 

Comissão e da Casa. Os procedimentos de Plenário descritos e analisados revelam elementos 

significativos na direção oposta, não facilitando o fluxo informacional, não trazendo clareza 
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sobre as alternativas em apreciação e não dando garantias de que o ponto de vista da maioria 

prevalecerá em qualquer caso. 

A atuação do sistema de Comissões no processo decisório legislativo, por sua vez é um 

dos principais dilemas institucionais observados na Câmara dos Deputados desde 1988. O 

princípio de descentralização previsto na Carta, com a possibilidade de os Regimentos Internos 

conferirem capacidade deliberativa às Comissões em relação a projetos de lei, tem sido 

mitigado por regras que concentram poderes de agenda e de controle de alterações dos projetos 

nos Líderes e no Presidente da Câmara, como o regime de urgência e a retirada de projetos com 

prazos vencidos nas Comissões. Além disso, a substituição frequente das Comissões por 

Relatores indicados em Plenário pelo Presidente da Casa compromete a capacidade 

informacional desses colegiados. 

Como demonstrado anteriormente, o princípio de proporcionalidade partidária permeia 

as regras e práticas do processo decisório da Câmara dos Deputados, condicionando não apenas 

a organização dos seus órgãos colegiados, mas também a distribuição de poderes internos de 

decisão e até mesmo de recursos administrativos. Nos cenários de fragmentação partidária e de 

dificuldades de formação de coalizões fortes de Governo, a aplicação exacerbada desse 

princípio tem trazido dificuldades na coordenação dos trabalhos legislativos, elevando os custos 

de transação e produzindo instabilidade nas decisões. 

Ao levar em conta essas condicionantes do ambiente institucional formal, as propostas 

de reformas do processo decisório da Câmara dos Deputados apresentadas a seguir são 

orientadas por três vertentes teóricas. A primeira vertente, neoinstitucionalista, indica a 

necessidade de buscar reequilíbrio nos poderes de decisão distribuídos entre os atores 

envolvidos na produção das leis por meio de reconfigurações na organização dos trabalhos e de 

mudanças institucionais, tendo em conta especialmente a necessidade de efetividade na 

aplicação da regra de maioria, que deve comandar as decisões do Parlamento, e de atendimento 

das novas e abrangentes demandas que recaem sobre o Legislativo. O quadro institucional e 

partidário brasileiro alterou-se significativamente nos últimos trinta anos, sendo já 

recomendável uma revisão mais abrangente da repartição de poderes legislativos entre maioria 

e minoria, bancadas partidárias, órgãos colegiados, como Comissões e Mesa Diretora, e 

detentores individuais de cargos de decisão, como Líderes, Presidentes de Comissões e o 

Presidente da Casa, uma vez que o atual cenário interno do Parlamento tem apresentado efeitos 

importantes na governabilidade e mesmo no funcionamento do Estado Democrático de Direito. 

Na vertente jurídica, que aponta para os aspectos constitucionais e legais do processo 

legislativo, é preciso que as regras procedimentais legislativas, que são formal e materialmente 
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leis integrantes do ordenamento jurídico do Estado de Direito, tenham algum grau de eficácia 

normativa, a fim de que as decisões do Parlamento se revistam dos requisitos mínimos de 

legitimidade e de validade necessários para que possam ser impostas coercitivamente à 

sociedade. Como observado, há um grau elevado de inconsistência na aplicação de normas 

procedimentais importantes no processo decisório, tornando as escolhas individuais dos 

Deputados muitas vezes obscuras para eles mesmos e mais ainda para a sociedade. Embora 

ainda raros os casos de intervenção judicial em relação à aplicação de normas procedimentais 

legislativas no nosso País, a desordem normativa interna pode levar a situações de 

ingovernabilidade do Parlamento, com o esvaziamento dos poderes de decisão regimentalmente 

previstos.  

Finalmente, na vertente da teoria democrática, as mudanças nas regras procedimentais 

devem atentar para o fortalecimento dos princípios que definem uma Democracia 

representativa, em especial o participativo e o deliberativo, tanto nos fóruns internos de decisão, 

quanto em arena pública de debate, estimulando o fluxo livre de informações e a transparência 

nas decisões. Os procedimentos decisórios da Câmara dos Deputados são herméticos, confusos, 

contraditórios, instáveis e de difícil compreensão para os próprios parlamentares. A 

superposição de regras oriundas de diferentes ambientes institucionais e de técnicas de 

deliberação parlamentar, a manutenção no texto do Regimento de arcaísmos ao lado de 

inovações que não produziram os efeitos esperados e a proliferação de decisões interpretativas 

precárias do Presidente da Casa em relação a proposições específicas, ou mesmo no curso de 

votações, produzem, não raro, no Plenário, um cenário de anomia capaz de comprometer a 

efetividade e o caráter democrático das deliberações.  

Essa multiplicidade de olhares é necessária em função da natureza complexa das normas 

procedimentais legislativas, as quais, a um só tempo, são regras jurídicas que regulamentam 

disposições constitucionais e estabelecem direitos e deveres referentes ao exercício do mandato 

parlamentar e à participação da sociedade nas atividades do Parlamento e são instituições 

concebidas pelos próprios legisladores para coordenação de suas ações coletivas e agregação 

de suas preferências, tendo em vista seus objetivos políticos, ao lado de outras instituições que 

também ordenam a vida parlamentar, como os costumes e acordos políticos. 

Passando ao largo de aspectos formais do Regimento Interno de 1989 que demandam 

correções e aperfeiçoamentos materiais e redacionais, como contradições, erros e lapsos 

manifestos, arcaísmos e falta de consistência no emprego de termos técnicos, alguns pontos 

específicos de reforma do processo decisório da Câmara dos Deputados são sugeridos a seguir, 

em alinhamento com as perspectivas teóricas invocadas e com fundamento nas informações e 
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nos dados apresentados nesta pesquisa. As alterações propostas estão divididas em cinco 

grandes grupos: propostas referentes à distribuição dos poderes de agenda; propostas relativas 

ao sistema de Comissões; propostas que tratam do ordenamento dos trabalhos legislativos da 

Casa; propostas concernentes aos procedimentos de deliberação em Plenário e propostas 

voltadas para o aperfeiçoamento da qualidade dos textos legislativos produzidos. 

 

 

Poderes de agenda 

 

 

A Constituição Federal concede poder quase ilimitado de iniciativa legislativa aos 

membros das Casas do Congresso Nacional. Em razão disso, a cada Sessão Legislativa, é 

recebido na Câmara dos Deputados um número de proposições muito superior à sua capacidade 

de exame e deliberação. Além disso, a regra de arquivamento ao fim da Legislatura favorece a 

manutenção em tramitação de proposições ao longo de décadas, pelo não arquivamento de 

projetos com pareceres favoráveis e pela permissão de desarquivamento na Legislatura 

seguinte. A combinação dessas regras resulta em que haja, de ordinário, uma quantidade 

elevada de matérias em andamento na Casa, inclusive prontas para apreciação, sem que as 

Comissões ou o Plenário tenham tempo hábil e condições políticas para sua deliberação. Esse 

quadro faz com que sejam necessárias regras procedimentais que concentrem poderes de agenda 

em agentes ou órgãos encarregados de decisões políticas. O que se observa é que as instituições 

do Regimento Interno vigente não têm sido efetivas no sentido de promover uma distribuição 

equilibrada desses poderes, favorecendo fortemente a ação individual do Presidente da Casa e 

dos Líderes das maiores bancadas, o que promove uma discrepância frequente entre as 

prioridades desses agentes e as preferências do Plenário. Em razão disso, as bancadas 

minoritárias e mesmo grupos organizados informalmente no Plenário passam a exercer 

relevantes poderes de obstrução, os quais não apenas impõem custos adicionais de tempo, mas 

também tornam o processo deliberativo confuso e inseguro.  

Disso resulta uma agenda de trabalhos e resultados imprevisíveis, onerosa para o 

Governo, obscura para os Deputados e para a sociedade, com proposições devidamente 

instruídas de pareceres favoráveis condenadas a um limbo legislativo, enquanto outras surgem 

inopinadamente na pauta do Plenário, sem exame das Comissões e sem nível informacional 

adequado.  
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A proposta de reforma, quanto a esse tema, sugere o redesenho de regras e 

procedimentos no sentido de promover: 

 

a) O fortalecimento das Comissões Permanentes, com redefinição de suas áreas 

de jurisdição, maior autonomia no ordenamento da agenda de seus trabalhos, 

e menor interferência direta do Presidente da Câmara e dos Líderes 

partidários; 

b) A atuação efetiva do Colégio de Líderes como órgão deliberativo na 

elaboração da agenda mensal do Plenário, e não meramente consultivo do 

Presidente da Casa; 

c) Um novo regramento para o regime de urgência que o torne um instrumento 

capaz de estabelecer prioridades para o Plenário sem reduzir os níveis de 

informação, participação e transparência nas deliberações. 

 

Sem um novo equilíbrio na distribuição dos poderes internos de agenda, a Câmara dos 

Deputados não logrará ocupar os espaços de ação produzidos pela redução relativa do controle 

do Presidente da República sobre a pauta do Legislativo, porque impedida por regras internas 

incapazes de coordenar a ação coletiva. 

 

 

Sistema de Comissões 

 

 

O sistema de Comissões implantado pelo Regimento de 1989 tem se revelado instável 

ao longo dos anos. Se, de um lado, o poder deliberativo reconhecido às Comissões Permanentes 

tem tido impacto na produção legislativa, tendo sido importante caminho de atuação 

parlamentar nos períodos de mais intenso sobrestamento da pauta do Plenário, em especial 

quanto às matérias de iniciativa de Deputados, de outro lado, a atuação dessas Comissões no 

controle da agenda proposta pelo Poder Executivo e o desempenho de seu papel informacional 

têm sido significativamente enfraquecidos pelo incremento dos poderes dos Líderes e do 

Presidente da Casa. O aumento progressivo do número de Comissões Permanentes, com 

fragmentações e superposição de suas áreas de jurisdição; a criação frequente de Comissões 

Especiais e a instabilidade em sua composição, dificultando a especialização de seus membros 

e a autonomia de suas deliberações; o regime de urgência e o controle externo de sua agenda 
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são aspectos identificados desse quadro de instabilidade e enfraquecimento. Um novo nível de 

equilíbrio, mais estável e eficiente para os trabalhos da Câmara, poderia ser obtido mediante 

alterações procedimentais regimentais nas seguintes direções: 

a) Redução no número de Comissões Permanentes com redesenho de suas áreas 

de jurisdição, evitando fragmentações e superposições; 

b) Formulação de critérios mais objetivos para a criação de Comissões 

Especiais, inclusive com a observância da regra de que sejam compostas, 

preferencialmente, por membros das Comissões Permanentes da respectiva 

área de jurisdição; 

c) Maior estabilidade e autonomia de seus membros, com o reconhecimento de 

mandatos nesses colegiados e regras para sua substituição; 

d) Incremento de sua especialização e de seu papel informacional, inclusive 

com a colaboração de instituições da sociedade. 

 

As Comissões da Câmara dos Deputados têm sido espaços para participação da 

sociedade no debate legislativo, mas sua atuação como órgãos deliberativos ainda não causou 

impacto significativo nas decisões da Casa. Assim, além do fortalecimento de seu papel 

institucional, a descentralização das deliberações legislativas poderia dar mais eficiência à 

atuação do Parlamento, liberando-se o tempo do Plenário para as matérias de sua privativa 

competência. 

 

 

Ordenamento dos trabalhos legislativos 

 

 

A fluidez, a manipulação e até mesmo o descumprimento das regras regimentais 

relativas à organização geral dos trabalhos legislativos da Câmara dos Deputados têm produzido 

um cenário de incertezas e de ineficiência na Casa que geram instabilidades e desequilíbrios 

internos e externos. A convocação desordenada e imprevisível de Reuniões de Comissão e de 

Sessões do Plenário faz com que os parlamentares não consigam organizar suas participações 

e presenças nos diversos colegiados, não tenham previsão do que vai ser efetivamente apreciado 

nas Comissões e no Plenário e encontrem significativas dificuldades em se informar sobre as 

decisões que serão chamados a tomar.  Chega-se, na Câmara, ao ponto de se ter mais reuniões 

convocadas do que Deputados e mesmo salas e servidores de apoio técnico e administrativo 



157 

 

 

disponíveis. Da mesma forma, o acompanhamento pela sociedade em geral e por entidades 

interessadas nos trabalhos legislativos se torna complexo e oneroso em razão desse ambiente 

de falta de coordenação dos eventos legislativos. 

Quanto a esses aspectos, alterações regimentais seriam necessárias para garantir: 

a) A organização de calendário de atividades a partir da observância de regras 

claras de convocação antecipada e sem conflitos de horários de Sessões do 

Plenário e de Reuniões das Comissões; 

b) Participação mais qualificada dos Deputado nos processos deliberativos; 

c) Melhor acompanhamento e maior participação da sociedade nas Reuniões 

de Comissões e Sessões do Plenário; 

d) Mais eficiente utilização dos recursos físicos, humanos e materiais colocados 

à disposição da atividade legislativa da Casa. 

A reorganização dos trabalhos legislativos tem sido objeto de diversas propostas de 

alteração do Regimento Interno apresentadas ao longo dos anos, sem que se tenha, contudo, até 

o momento, logrado alterações de efeitos significativos quanto a esse aspecto. 

 

 

Procedimentos de deliberação 

 

 

As regras e práticas procedimentais relativas às deliberações do Plenário da Câmara dos 

Deputados se mostram confusas, contraditórias e passíveis de serem manipuladas ou mesmo 

ignoradas. Por vezes inibem a materialização de consensos ou de decisões de maioria, pelo 

excesso de poderes obstrucionistas conferidos a minorias capazes de não apenas prolongar o 

tempo das deliberações, mas também de tornar o processo de difícil compreensão pelos 

Deputados, tornando imprevisíveis os resultados de suas escolhas por meio do voto individual, 

e, por vezes, facilitam a imposição das preferências de grupos que não configuram maioria nem 

do Plenário nem das coalizões. As instabilidades e desequilíbrios produzidos por essas regras e 

práticas introduzidas em 1989 fazem com que muitas vezes, em especial nas matérias que 

envolvem mais divergências políticas, as decisões do Plenário sejam imprevisíveis quanto aos 

seus resultados e até mesmo questionáveis, do ponto de vista legal e democrático, quanto ao 

seu procedimento.  

Uma reforma regimental nessas instituições do processo decisório da Câmara dos 

Deputados deve atender a três propósitos principais: 
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a) A simplificação e transparência das regras e procedimentos, para que as 

alternativas sejam claras e antecipadamente conhecidas pelos tomadores de 

decisão, bem como a sequência em que serão colocadas em votação e as 

implicações de cada voto consignado; 

b) A restrição das alterações de última hora, disciplinando-se as possibilidades 

de apresentação de emendas e destaques no curso das votações de modo a 

não permitir excessos obstrucionistas nem a imposição de textos 

desconhecidos; 

c) A redefinição do equilíbrio de poderes regimentais de maioria e minoria 

quanto aos procedimentos deliberativos, uma vez que o desenho atual 

remonta a um quadro político partidário de 30 anos atrás, já superado em 

muitos aspectos.  

Para que as instituições possam cumprir sua finalidade de intermediar as decisões 

coletivas de atores individuais sujeitos a regra de maioria é necessário que elas estabeleçam 

constrangimentos e estímulos que induzam cooperação e confiram estabilidade às decisões. 

Regras confusas e passíveis de manipulações enfraquecem, de modo geral, o Parlamento e a 

democracia. 

 

 

Qualidade dos textos legislativos 

 

 

Finalmente, fugindo um pouco ao escopo deste trabalho, é importante destacar que uma 

reforma do processo decisório da Câmara dos Deputados deve ser orientada também por uma 

preocupação em promover a melhoria dos textos legislativos produzidos, tanto nos aspectos 

técnicos, quanto nos formais. A má qualidade das leis, reflexo em grande parte da maneira como 

são elaboradas no Parlamento, é causa de inseguranças jurídicas e sociais e muitas vezes 

implicam significativos custos a quem deve executá-las ou cumpri-las.  

Três providências relativamente simples são sugeridas no sentido do aprimoramento das 

normas elaboradas no parlamento: 

a) A participação mais efetiva do assessoramento técnico institucional já 

existente nas Casas do Congresso no provimento de alternativas técnicas e 

redacionais para as decisões políticas; 
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b) A restauração da prática regimental de turno suplementar em Plenário para 

votação definitiva de matérias aprovadas com emendas e destaques na 

deliberação inicial, com a possibilidade de correções de conteúdo e de 

redação; 

c) Elaboração e votação das redações finais em Plenário mesmo para os 

projetos aprovados em regime de urgência. 

A razão em se dar destaque a esse aspecto está na constatação de que grande parte das 

deficiências dos textos legais produzidos pelo Congresso Nacional tem sua origem nos 

procedimentos deliberativos que favorecem a fragmentação dos textos, as improvisações e a 

possibilidade de decisões contraditórias ao longo das votações. Assim, a reforma dos 

procedimentos decisórios da Câmara pode contribuir grandemente para o aperfeiçoamento do 

ordenamento jurídico nacional. 

Sabe-se que reformas em regras procedimentais não são produzidas com facilidade 

pelos Parlamentos, tanto pelas dificuldades políticas de recomposição do equilíbrio na 

distribuição de poderes entre os agentes e órgãos de deliberação, quanto por estarem, em geral, 

condicionadas às decisões da maioria de momento e às normas relativas ao próprio processo 

decisório de mudança, no caso das alterações formais. 

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados, conquanto reconheça a prerrogativa 

individual de cada membro da Casa de apresentar projeto de resolução propondo alterações no 

seu texto, prevê, de outra parte, um procedimento especial para apreciação dessas matérias que 

confere fortes poderes de controle à Mesa Diretora, que deve, necessariamente, pronunciar-se 

por meio de parecer, à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, controlada pelos 

Líderes da maioria, e ao Presidente da Câmara, a quem cabe, afinal, incluir o tema em Ordem 

do Dia.  

No entanto, o interesse por mudanças e mesmo a sua necessidade podem ser constatados 

pelo elevado número de projetos em tramitação propondo alterações do Regimento Interno, em 

diversos aspectos. O Sistema de Informação Legislativa da Câmara dos Deputados registrava, 

em 5/12/2017, 773 proposições dessa natureza em andamento na Casa, em sua quase totalidade 

de autoria individual de Deputados. Dessas, pelo menos 125 eram referentes às Comissões 

Permanentes, sendo os temas mais recorrentes os critérios de eleição dos seus Presidentes, 

indicação de Relatores, estabilidade dos membros, redefinições de áreas de jurisdição, prazos 

de tramitação e criação de Subcomissões e de Comissões Especiais. De modo geral, as 

propostas visam conferir maiores poderes de decisão e autonomia aos colegiados, com redução 
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do controle pelos Líderes partidários e incremento dos poderes do Presidente da Comissão, 

maior liberdade para decidir sua própria agenda e para conduzir seus trabalhos internos.  

Vale também notar que o Regimento Interno de 1989 não pretendeu disciplinar 

exaustivamente os trabalhos das Comissões, prevendo a edição de um Regulamento Interno 

para elas por meio de resolução específica, o que não foi, todavia, até o momento, realizado. 

Esse vazio normativo tem sido oportunidade para fortalecimento da atuação dos Líderes de 

bancada diretamente nas Reuniões das Comissões e do Presidente da Casa, a quem cabe decidir, 

em última instância, as Questões de Ordem e reclamações relativas ao seu funcionamento e 

controlar os seus limites de jurisdição, podendo mesmo anular decisões que ele entenda 

extrapolar as áreas de atuação ou as finalidades dos colegiados. 

Dos registros verificados, pelo menos setenta projetos de resolução em tramitação dizem 

respeito a alterações nos procedimentos deliberativos do Plenário e ao controle de sua pauta, 

destacando-se o estabelecimento de tempo de duração das votações nominais; a determinação 

prévia dos processos de votação; a regra de apoiamento de requerimentos de verificação de 

votação, com elevação do quórum para essa solicitação; limitação das hipóteses de retirada de 

pauta; contenção da atuação dos Líderes durante as deliberações; controle dos quóruns de 

presença e de votação; os critérios para indicação de Relatores e para o regime de urgência. 

Preponderantemente, as proposições buscam maior espaço para a atuação pessoal dos 

Deputados, em face de seus Líderes e do Presidente da Câmara durante as deliberações. Há 

também propostas significativas em relação ao processamento das votações no sentido da 

obtenção de previsibilidade e clareza nas deliberações.  

Em relação ao ordenamento geral dos trabalhos da Casa, regime de Sessões, Reuniões, 

quóruns de participação e tempo para uso da palavra, foram identificados pelo menos 50 

projetos, com variadas propostas para o funcionamento do Plenário e de Comissões.  

Outros temas frequentes referentes ao processo deliberativo legislativo da Câmara 

detectados foram o funcionamento das Comissões Parlamentares de Inquérito, o exercício do 

mandato parlamentar, inclusive quanto aos aspectos de ética e decoro, os procedimentos de 

eleição da Mesa Diretora e a iniciativa e participação popular. Ressalte-se a existência de um 

número elevado de projetos de resolução cuidando de temas administrativos e organizacionais 

e, ainda, que, em face das regras de arquivamento, essas matérias podem permanecer quase 

indefinidamente em tramitação, remontando as mais antigas ao ano de 1990, o que explica o 

número elevado de registros encontrados.  

Também houve, ao longo dos anos, tentativas de se promover reformas amplas do 

Regimento de 1989, promovidas pela Mesa ou por Comissões, sem, no entanto, resultado 
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efetivo. Como descrito no Capítulo 3, as alterações aprovadas foram pontuais e responderam a 

interesses e momentos específicos, não afetando de modo profundo o processo decisório da 

Casa. 

De todo modo, feitas as necessárias ponderações quanto às tendências mais 

distributivistas ou mais partidárias identificáveis nas diversas propostas de alterações 

regimentais objetos dos projetos de resolução apresentados pelos Deputados e às dificuldades 

inerentes a alterações de regras procedimentais legislativas, os dados e informações 

apresentados e analisados no curso deste trabalho indicam que alterações significativas de 

ambiente institucional e as oscilações das correlações internas de forças políticas representadas 

na Câmara dos Deputados, características do modelo político e partidário do País e 

consequentes das regras escolhidas em 1989, apontam para a necessidade de mudanças nas 

instituições que hoje orientam o processo decisório da Casa. Percebe-se que os desequilíbrios 

internos nos procedimentos de produção legislativa na Câmara e no Congresso Nacional não 

são frutos apenas das alterações exógenas do modelo de Estado introduzido em 1988 e das 

condições econômicas e sociais experimentas desde então, mas também foram gerados 

endogenamente por meio de regras e instituições que de algum modo não são mais capazes de 

intermediar as decisões coletivas de modo satisfatório para os próprios legisladores e para a 

sociedade, a qual manifesta desejo de acompanhar e interferir mais significativamente na 

produção das leis que vão comandar sua vida. 

Assim, um conjunto significativo de mudanças pode ser implantado internamente, 

enquanto se aguarda a tão anunciada e sempre adiada reforma política constitucional. O que se 

propõe, neste passo, é a construção de um processo de discussão e análise técnica e política, 

fundado numa avaliação dos efeitos das regras procedimentais inscritas no Regimento Interno 

de 1989, de suas modificações ao longo do tempo, da maneira como são interpretadas e 

aplicadas e de como elas se relacionam com outras instituições e práticas do Parlamento e que 

leve em conta os aspectos gerais de funcionamento e evolução do sistema de governo instituído 

pela Constituição de 1988, cognominado de presidencialismo de coalizão, que seja capaz de 

desenhar alternativas de modelos institucionais que proporcionem equilíbrio nas decisões da 

Câmara do Deputados quanto à composição das forças políticas nele legítima e 

democraticamente representadas, garantam a prevalência da regra de maioria sem cercear os 

direitos de minoria, favorecem a participação dos legisladores em procedimentos deliberativos 

regidos por regras claras, instruídos com nível adequado de informação quanto ao conteúdo das 

alternativas coladas em deliberação. 
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Nesse sentido, as sugestões de reforma apontadas neste trabalho têm o propósito de 

contribuir, a partir dos dados e informações coletados e analisados ao longo da tese, com a 

discussão sobre mudança e reforma nos procedimentos decisórios da Câmara dos Deputados, 

diante da constatação da existência de regras e procedimentos que não se mostram capazes de 

coordenar a ação coletiva no Parlamento após três décadas de vigência do atual desenho 

institucional, com perdas significativas da qualidade democrática das deliberações da Casa e 

uma crescente dificuldade de equilibrar os poderes internos de decisão entre os diversos atores 

políticos que participam do processo de formação das leis e do exercício de outras atribuições 

fundamentais para o País. 

À Câmara dos Deputados: ao futuro! 
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