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“Cultiva ideais. Vive algo que supera o homem. E mesmo se um dia estes ideais apresentarem 
uma conta alta a pagar nunca deixe de os conservar no coração. A fé obtém tudo. Se erras, 
levanta-te: nada é mais humano do que cometer erros. E aqueles mesmos erros não se devem 
tornar para ti uma prisão. Não fiques preso nos teus erros. O Filho de Deus veio não para os 
sadios, mas para os doentes: portanto, veio também para ti. E se errares ainda no futuro, não 
temas, levanta-te! Sabes porquê? Porque Deus é teu amigo. Se a amargura te atinge, crê 
firmemente em todas as pessoas que ainda trabalham pelo bem: na sua humildade está a semente 
de um mundo novo. Frequenta pessoas que conservam o coração como o de uma criança. 
Aprende da maravilha, cultiva a admiração. Vive, ama, sonha, crê. E, com a graça de Deus, 
nunca te desesperes”.  

Papa Francisco. Audiência Geral, mensagem quaresmal de 20 de setembro de 2017. 



 
 

RESUMO 
 

Este trabalho analisa como se dá o processo de definição de agenda na Câmara dos Deputados 

e a sua estrita vinculação com a base da coalizão governamental. Parece ser o Poder Executivo 

que captura a agenda do Poder Legislativo. Esse é um aforismo bem conhecido em termos do 

presidencialismo de coalizão, estabelecido a partir dos trabalhos iniciais de Fernando Limongi 

e Angelina Figueiredo no início dos anos 1990. Com base nos dados estatísticos compilados 

pela Secretaria Geral da Mesa da Câmara dos Deputados, desenvolve-se uma pesquisa para 

corroborar empiricamente essa afirmação. O método de pesquisa adotado é o método 

qualitativo/quantitativo. Analisam-se todos os Projetos de Lei tramitados no Plenário da 

Câmara dos Deputados no período de janeiro de 2013 até dezembro de 2017, considerando-se 

a relevância da pauta em cada um deles. A hipótese a ser validada afirma que o controle de 

agenda pelo executivo se dá quando a base da coalizão é controlada pelo Presidente da 

República. A perda da base governista pode, eventualmente, implicar a perda do controle de 

agenda pelo Executivo. 

 

Palavras-Chave: Processo Legislativo, Presidencialismo de Coalizão, definição de agenda, 

Poder Legislativo 
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INTRODUÇÃO 

Trata-se a definição de agenda no Poder Legislativo como sendo a estratégia adotada 

em relação ao que vai compor a pauta de assuntos submetidos a debate e decisão, bem como 

quais serão as alternativas consideradas (SILVA, 2006). Aqui cuida-se da definição de agenda 

no âmbito da Câmara dos Deputados. 

 Esse é um dos pontos centrais da luta política. Porém, esse é um processo que transcende 

os espaços formais de tomada de decisões. Os grupos de interesse disputam a inclusão ou 

exclusão de temas na agenda, o que envolve diferentes formas de pressão ou convencimento 

sobre representantes eleitos e sobre a “opinião pública”.  

 A elaboração da agenda, é um momento fundamental do debate público; boa parte da 

discussão envolve a composição e hierarquização da agenda. Os grupos em disputa procuram 

dar destaque a determinados problemas – ou, ao contrário, impedir sua tematização. 

 Assim, a representação política não se limita à capacidade de tomar decisões em nome 

de outros, que autorizaram tal poder por intermédio das eleições (URBINATI, 2006). Há um 

elemento representativo também no debate público, que forma a agenda e determina os 

enquadramentos em disputa – já que o envolvimento direto de todos nesse debate é inviável, 

tanto ou mais que a participação na decisão.  

 Esse debate ocorre, evidentemente, no Parlamento – mas também em espaços menos 

formalizados, como por exemplo, nos meios de comunicação. Na verdade, quando as disputas 

políticas ocorrem predominantemente no ambiente criado pelos meios de comunicação de 

massa e quando o progresso da carreira política depende, em grande medida, da visibilidade 

midiática, são grandes os incentivos para que o debate parlamentar ecoe aquele que se desenrola 

na mídia (MIGUEL, 2003a). 

 O aperfeiçoamento da representação – e, por conseguinte, da própria democracia – passa 

então pela ampliação da representatividade da mídia, de maneira a levá-la a reproduzir melhor 

a pluralidade de posições presentes na sociedade (MIGUEL, 2010). Trata-se de garantir 

pluralismo em um debate público que ocorre de forma permanente, um pluralismo que falta aos 

meios de comunicação brasileiros – que, para além de sua concorrência mercantil, tendem a 

apresentar visões de mundo similares e a simpatizar com os mesmos interesses.  

 Portanto, elabora-se neste trabalho, um levantamento de dados que possa mostrar que o 

Poder Executivo, em razão dos poderes legislativos que possui, comanda o processo legislativo 

e, dessa forma, mina o próprio fortalecimento do Congresso como poder autônomo. O resultado 
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que se busca assim determinar é a confirmação da atrofia do Poder Legislativo na definição de 

sua própria agenda e a prevalência do Poder Executivo na elaboração desta. 

 Nesses termos, a noção do senso comum segundo a qual o Legislativo se constitui em 

obstáculo à ação do Executivo pode não ser de fato consumada – é possível que cheguemos, 

neste trabalho, a evidências que apontem na direção oposta: antes de ser um obstáculo, o 

congresso pode, eventualmente, se revelar disposto a facilitar a tramitação das matérias 

presidenciais e, sobretudo, a remover possíveis obstáculos à ação presidencial, tudo 

dependendo da cooptação, ou não, da base da coalizão. Pode-se até vislumbrar a possibilidade 

que essa falta de base favorável aos anseios do Executivo venha a dificultar os seus objetivos. 

Declaração de Objetivos 

As variáveis de interesse para este trabalho são apresentadas a seguir, e podem ser 

obtidas a partir do sistema legislativo da Câmara dos Deputados: SILEG. Outras informações 

relevantes para o presente estudo podem ser obtidas a partir de dados compilados das estatísticas 

produzidas na Secretaria Geral da Mesa (SGM-CD, 2017). 

A hipótese deste trabalho é que o processo de definição de agenda na Câmara dos 

Deputados se dá a partir do Poder Executivo, levando-se em conta a sua estrita vinculação com 

a base da coalizão governamental. Desse modo, analisam-se todos os Projetos de Lei tramitados 

no Plenário da Câmara dos Deputados no período de janeiro de 2013 até dezembro de 2017, 

considerando-se a relevância da pauta definida em cada um deles. Esta hipótese, que se pretende 

validar, parte da afirmação de que o controle de agenda pelo executivo se dá quando a base da 

coalizão é controlada pelo Presidente da República. A perda da base governista pode, 

eventualmente, implicar a perda do controle de agenda do Legislativo pelo Executivo. 

No modelo político do Presidencialismo de Coalizão, é necessário que se compreenda 

que sempre que se busca aprovar ou brecar uma proposição, as bancadas partidárias se 

dissolvem. A negociação passa a ser voto a voto – sob a batuta do Executivo (CARVALHO, 

2003). O Executivo controla dessa forma, a agenda com a sua pauta de votações. Os partidos 

se tornam irrelevantes. Definem-se pela posição geográfica, traduzida no apelido coletivo de 

“Centrão”. Reúnem deputados que podem estar hoje em uma sigla e amanhã em outra, sem que 

isso faça diferença sobre como votarão ou sobre suas chances de reeleição. É dando que 

recebem. Estão sempre no centro, ou seja, apoiando o governo, mas ameaçando constantemente 

debandar se não forem recompensados. A agenda, é assim definida seguindo o clamor político 

do momento. 
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Mais adiante, apresentam-se com maior riqueza de detalhes as variáveis propostas para 

a corroboração da hipótese de trabalho apresentada acima. Inicialmente, somente para 

identificá-las, as variáveis aqui consideradas são: a composição da Base do Governo (coalizão); 

os Projetos de Lei tramitados em plenário; o teor e pauta destes projetos (cunho econômico, 

social, infraestrutura, etc.) e a origem dos projetos (autor, relator e partidos de ambos).  

Objetivo Geral 

A análise ora proposta faz-se relevante devido ao momento político pelo qual estamos 

passando. Particularmente, é de interesse o recorte temporal que vai dos dois últimos anos do 

primeiro mandato da presidente Dilma (2013-2014), passando pelo seu segundo mandato 

(janeiro de 2015 até 31 de agosto de 2016) e depois do processo de impeachment, a tomada de 

poder pelo presidente Michel Temer (31 de agosto de 2016 até dezembro de 2017). Pode ser 

que a ruptura que se pretende analisar (a mudança na agenda da Câmara dos Deputados) vá 

acontecer exatamente a partir da posse do presidente Temer (31 de agosto de 2016), podendo, 

ou não, a agenda legislativa dar uma guinada de 180 graus, e mudando, eventualmente, os 

objetivos de governo que se pretendiam alcançar anteriormente. Adicionalmente, busca-se 

verificar se o início da perda da base acontece já no início do segundo mandato da presidente 

Dilma, com as chamadas “pautas bombas”, patrocinadas pelo deputado Eduardo Cunha, então 

presidente da Câmara dos deputados. 

 Assim, o Objetivo Geral desta monografia é apresentar uma avaliação 

quantitativa/qualitativa das tendências Políticas no Período 2013 até 2017, onde busca-se 

verificar empiricamente se o poder Executivo controla e estabelece a agenda – ou não – de 

proposições legislativas dentro do modelo político do regime de Presidencialismo de Coalizão 

(FIGUEIREDO e LIMONGI, 1995a). Analisam-se, particularmente, os projetos de lei em 

tramitação na Câmara dos Deputados nesse período, ou melhor, analisam-se os projetos de lei 

que tramitaram pelo plenário da Câmara dos Deputados nesse período.  

 Daí o que interessa saber é se a agenda do Legislativo mudou com a posse do presidente 

Temer após o processo de impeachment da presidente Dilma. A análise pode também, 

eventualmente, chegar à conclusão de que não houve mudança na agenda do Legislativo com a 

posse do presidente Temer após o processo de impeachment da presidente Dilma. 

 Ressalte-se que, o que se pretende apresentar são conceitos e fatos que tenham larga 

relevância social e buscando-se desenhar uma avaliação tanto quantitativa como qualitativa 

sobre este fato da política, qual seja, o entendimento de como funciona o nosso parlamento 

dentro de uma perspectiva voltada para a apreciação dos projetos de lei apresentados em um 

determinado período histórico vivido pela nossa jovem democracia. As variáveis deste trabalho, 
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como o teor dos projetos, seus autores e seus relatores, assim como a composição partidária que 

dá apoio à sua proposição, vão definir com clareza que rumo o governo de situação pretende 

impor aos destinos do país. Por exemplo, se é uma agenda mais progressista, voltada para o 

social, ou se uma agenda conservadora, mais voltada para atender às ânsias do mercado. Com 

a divulgação dos resultados deste trabalho, pretende-se esclarecer pontos que muitas vezes não 

ficam claros no mundo da política. O entendimento do processo legislativo básico, do modelo 

de presidencialismo de coalização, da formação da base governamental e de como se escolhem 

e se votam os projetos de lei em dada legislatura são essenciais para a formação política de 

qualquer cidadão. 

 Com relação à relevância institucional deste estudo, particularmente na Câmara dos 

Deputados, pretende-se destacar com números e com uma apreciação que tem por base o 

pensamento dos principais cientistas políticos envolvidos com a questão ora arguida - qual é a 

posição assumida pelo poder Legislativo na tomada de decisões que se dá em meio de toda a 

complexidade do parlamento (complexidade de ideias, de partidos, de coligações, de conflitos 

de interesse, etc)? E, como se pretende mostrar, essa complexidade é arregimentada e guiada 

pelo poder Executivo, depois de cooptada a base parlamentar do presidencialismo de coalizão 

(SANTOS e ALMEIDA, 2011).  

 Sobre a relevância acadêmica deste estudo, pode-se considerar que ele poderá contribuir 

para corroborar (ou refutar) os estudos prévios já realizados sobre o mesmo tema. Não se pode 

afirmar que o tema ora tratado seja algo novo, ou nunca pensado, pois há vasta literatura 

disponível em termos teóricos na Ciência Política para o campo. Como se poderá verificar ao 

longo deste trabalho, o seu mérito tem por base a natureza empírica da Análise de Dados 

efetuada no Capítulo 4 adiante. 

Objetivos Específicos 

 O método escolhido para elaborar este trabalho foi o Histórico Descritivo, que inclui 

apreciações do tipo quantitativo como também qualitativo. Os objetivos específicos estão 

listados a seguir, e estes serão, eventualmente, ratificados neste trabalho. 

• Elaborar uma apresentação preliminar de conceitos essenciais, incluindo:  

processo legislativo e presidencialismo de coalizão; 

• Buscar projetos de lei tramitados em plenário na Câmara dos Deputados em cada      

            período analisado; 

• Apresentar um recorte numérico das votações no parlamento em cada período  

 analisado; 
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• Apresentar um recorte qualitativo sobre esses números para cada período  

 analisado; 

• Verificar se há, ou não, domínio da agenda pela base governista cooptada, a     

mando do Executivo. 

 

Revisão de Literatura 

Como diria John Kenneth Galbraith (1982), em “A Era da Incerteza”, Karl Marx não 

escrevia nada antes de ler tudo que havia a respeito de determinado assunto. Essa prática pode 

ser muito facilmente estendida para pesquisadores que sejam comprometidos com a corretude 

das informações que serão publicadas em seu trabalho. Evidentemente, em um trabalho com 

esse escopo, a tarefa seria demasiada. No entanto, a busca criteriosa por artigos e livros que 

tratem sobre as variáveis de pesquisa deste trabalho é fundamental.  

Dentre os temas de maior interesse para este trabalho incluem-se: o processo legislativo 

(SILVA, 2006); o presidencialismo de coalizão (FREITAS, 2016); as estatísticas sobre a 

tramitação de projetos na Câmara dos deputados (SGM-CD, 2017). Ademais, outras análises 

são incluídas nesse trabalho relativamente ao amadurecimento da democracia (BOBBIO, 

1987). 

Variáveis de Trabalho 

A seguir, descrevem-se cada uma das variáveis definidas anteriormente, explicando sua 

relevância e implicações sobre este trabalho: 

• Base do Governo (coalizão) 

No presidencialismo de coalizão, os partidos, principalmente sob a ótica de sua 

orientação ideológica, definem o rumo das demandas de proposições legislativas. 

Entretanto, o alinhamento partidário ao governo corrente pode distorcer completamente 

essa orientação ideológica (FIGUEIREDO e LIMONGI, 1995b). O fisiologismo que se 

pratica na aprovação de matérias polêmicas é contundente e, portanto, tornará difícil 

analisar os partidos individualmente. Eles devem ser apreciados sempre com relação à 

composição da base do governo em dados momentos.  

• Projetos de Lei tramitados no plenário da Câmara dos Deputados 

Essa variável é da maior importância, pois analisada em conjunto dará o teor das 

propostas do governo corrente – e de tal maneira que se comprove a sua ligação com os 

anseios do poder Executivo – voto pela base e envio de medidas provisórias ao 

Congresso. 
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• O Teor dos Projetos (cunho econômico, social, infraestrutura, etc.)  

Essa variável irá enquadrar o interesse do governo na condução de políticas públicas. 

Se a agenda ser definida será caracterizada por uma pauta voltada para o social ou para 

atender a demandas do mercado. Se voltada para a busca da igualdade ou a atender aos 

casuísmos. Se voltada para as causas progressistas ou para as causas conservadoras. Se 

voltada para a inclusão do Brasil no cenário global ou no cenário local. Se voltada para 

a defesa das causas nacionais ou para o entreguismo. Se voltada para políticas públicas 

inclusivas ou para aquelas excludentes. Se voltada para o fortalecimento da democracia 

ou para a sua derrocada. No Capítulo 4 adiante, apresenta-se uma tabela com uma 

relevante configuração da agenda, que define bem o teor dos projetos, com as pautas 

progressistas e conservadoras postas lado a lado. 

• Origem dos Projetos (autor e partido) 

Essa variável busca refinar o conceito de base (ou coalizão) parlamentar. Faz-se 

relevante neste trabalho por definir com clareza os rumos das escolhas individuais e 

seus motivos (i.e., dos parlamentares).  

Desse modo, podemos considerar como sendo o objetivo geral desta monografia 

apresentar uma avaliação quantitativa/qualitativa das tendências Políticas no Período 2013 até 

2017, quando pretende-se testar a hipótese de que o poder Executivo sequestra e estabelece a 

agenda de proposições legislativas dentro do modelo político do regime de Presidencialismo de 

Coalizão.  
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1. MÉTODO DE PESQUISA 

Neste capítulo descrevem-se questões relacionadas aos princípios da pesquisa científica, 

e sua aplicação ao trabalho ora proposto. Tratam-se aqui dos enfoques específicos relacionados 

com as pesquisas quantitativas e qualitativas, seus instrumentos e técnicas, incluindo o 

planejamento da pesquisa. Este capítulo baseia-se em Gerhardt e Silveira (2009). 

1.1. Planejamento da Pesquisa 

 O trabalho ora proposto baseia-se em alguns pilares básicos. O início da pesquisa será 

estruturado com uma ampla pesquisa bibliográfica, envolvendo temas que incluem: 

• O processo legislativo (SILVA, 2006); 

• O histórico sobre o controle de agenda pelo executivo no Congresso 

(FIGUEIREDO e LIMONGI, 1995a e 1995b); 

• O presidencialismo de coalizão (FREITAS, 2016); 

• As estatísticas sobre a tramitação de projetos na Câmara dos deputados (SGM-

CD, 2017) 

 Pretende-se realizar uma pesquisa do tipo quantitativa/qualitativa, tendo por base as 

estatísticas sobre tramitação de projetos de Lei produzidas pela Secretaria geral da Mesa da 

Câmara dos Deputados (SGM-CD, 2017).  

 Relembrando, a hipótese de trabalho que se pretende validar ou refutar ao final do 

trabalho diz respeito ao controle de agenda do Congresso pelo Executivo. Isso é, 

resumidamente, se o poder executivo, através do Presidente da República, consegue montar 

uma base de apoio no Congresso, constituída pela maioria dos parlamentares, é possível que se 

aprovem com facilidade os principais projetos de Lei de interesse daquele grupo no poder. Esse 

de fato é um dos pressupostos do próprio Presidencialismo de Coalizão. Não há nenhuma 

novidade até aqui, pois esse aforismo já foi bastante estudado e confirmado por cientistas 

políticos, principalmente quando Fernando Limongi e Angelina Figueiredo (1995a e1995b) 

começaram a descrever primeiramente, na década de 1990, os conceitos envolvidos nesse 

modelo político adotado no Brasil depois da promulgação da Constituição de 1988. 

 O enquadramento temporal que se pretende abranger nessa pesquisa inclui o período de 

2013 até 2017, sendo subdividido em três períodos distintos de relevância para o estudo: 

(i) Primeiro período: dois últimos anos do primeiro mandato da presidente Dilma 

Rousseff (janeiro de 2013 a dezembro de 2014); 

(ii) Segundo período: segundo mandato da presidente Dilma Rousseff (janeiro de 

2015 até 31 de agosto de 2016); 
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(iii) Terceiro período: período pós-impeachment da presidente Dilma Rousseff, com  

Michel Temer na Presidência da República (31 de agosto de 2016 até dezembro 

de 2017). 

 Essa divisão temporal é da maior importância para a pesquisa ora proposta, haja vista a 

virada ocorrida na base da coalizão governamental logo antes e logo após o impeachment da 

presidente Dilma. Em termos da pesquisa quantitativa/qualitativa proposta, tendo por base a 

compilação de dados disponível em (SGM-CD, 2017), pretende-se elaborar tabelas, e até 

mesmo gráficos, que corroborem a nossa hipótese de trabalho. 

 Desse modo, pretende-se validar, ou não, o ocorrido no período proposto no recorte 

temporal (2013-2017), mostrando, possivelmente, o que acontece com relação à definição de 

agenda (não são afirmações necessariamente verdadeiras as apresentadas a seguir). Pelo senso 

comum, o quadro histórico, que será validado ou não neste trabalho, é o seguinte: 

a) Primeiro período: dois últimos anos do primeiro mandato da presidente Dilma 

Rousseff (de janeiro de 2013 a dezembro de 2014) – a presidente Dilma manteve o 

controle de agenda graças ao controle da base parlamentar (ou seja, da coalizão 

presidencial); 

b) Segundo período: segundo mandato da presidente Dilma Rousseff (de janeiro de 

2015 até 31 de agosto de 2016) – a presidente Dilma perde o controle de agenda 

devido à perda do controle da base parlamentar (deputado Eduardo Cunha 

comandando as chamadas pautas bombas para minar o controle presidencial sobre 

o Congresso); 

c) Terceiro período: pós-impeachment da presidente Dilma Rousseff, com Michel 

Temer na Presidência da república (31 de agosto de 2016 até dezembro de 2017) – 

o presidente Michel temer retoma o controle da base parlamentar e, por conseguinte 

o controle de agenda do congresso, sendo que desta vez com uma pauta oposta 

àquela da ex-presidente Dilma. 

 Além da pesquisa quantitativa, uma avaliação histórica da origem do problema se 

apresenta, o que permitirá que se desenvolvam apreciações de ordem qualitativa – o que implica 

a adoção, também, de uma metodologia qualitativa – neste trabalho. E em termos de 

metodologia de pesquisa, esse é o ideal, que se unam os enfoques quantitativos e qualitativos 

em um trabalho como este. 

 A pesquisa bibliográfica extensa, do tipo exploratória, tem como finalidade 

proporcionar maior familiaridade do pesquisador com o problema exigindo tempo e dedicação 

de estudo no cronograma a ser elaborado posteriormente. A pesquisa ora proposta tem também 
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um quê de pesquisa descritiva, pois pretende-se descrever fatos e fenômenos de determinada 

realidade, no caso o recorte temporal proposto e suas vicissitudes políticas (impeachment, novo 

governo assumindo sem respaldo popular e com uma pauta totalmente diferente daquela 

proposta pelo governo anterior). 

 As tabelas estatísticas da Secretária Geral da mesa da Câmara dos Deputados (SGM-

CD, 2017), já citadas previamente, representam fonte mais diversificada e dispersa de dados, e 

são típicas da pesquisa documental que terá a maior relevância para este trabalho, servindo de 

base para os métodos quantitativos que serão empregados.  

 Em termos gerais, podemos considerar a pesquisa ora proposta, também, como tendo 

traços de uma pesquisa ex-post-facto, onde o pesquisador tem por objetivo investigar possíveis 

relações de causa e efeito entre um determinado fato identificado (a cooptação da base 

parlamentar) e um fenômeno que ocorre posteriormente (o controle de agenda). 

 Por fim, a pesquisa proposta tem também um quê de Estudo de Caso – o controle de 

agenda pelo executivo a partir da formação de uma base parlamentar coesa e fisiológica, 

segundo os preceitos do modelo de presidencialismo de coalizão naquele período proposto. 
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2. A TRAMITAÇÃO DE PROJETOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Pode-se definir o conceito básico de “legislação” ou atividade legislativa do Estado 

como sendo a atividade destinada a estabelecer esquemas genéricos do Direito – a Lei. As leis 

são as normas escritas que o poder estatal impõe ao viver social, estabelecendo modos formais 

de comportamento aos membros de uma sociedade – as normas gerais de conduta. A atividade 

legislativa realiza-se através de um conjunto de atos que se sucedem, desde a iniciativa 

legislativa até a promulgação da lei. A esse conjunto de atos deu-se o nome de processo 

legislativo (CAVALCANTE FILHO, 2012). 

 No processo de formação das leis, o objetivo é criar o ato legislativo formal, abstrato, 

obrigatório e modificativo da ordem jurídica preexistente. O processo legislativo é formal em 

dois sentidos: subordinado à Constituição e aos regimentos internos das Câmaras legislativas. 

Estes dois sentidos geram debates e lutas no processo de formação das leis, considerados atos 

políticos por excelência, e que vão estabelecer os limites dos interesses em jogo. Daí vem a 

definição do conceito de processo legislativo: “o complexo de atos necessários à concretização 

da função legislativa do Estado” (SILVA, 2006). Por fim, diz-se que o processo legislativo 

envolve aspectos objetivos, como aqueles dos atos processuais legislativos, e subjetivos, como 

os órgãos e as pessoas, que são os sujeitos desse processo, o que implica um refinamento do 

conceito, onde: “processo legislativo é o conjunto de atos (iniciativa, emenda, votação, sanção) 

realizados pelos órgãos legislativos e órgãos cooperadores para o fim de promulgar as leis” 

(SILVA, 2006). 

2.1. Objeto do Processo legislativo 

 A Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), em seu art. 59, declara que o processo 

legislativo tem por objeto a definição de emendas à Constituição, leis complementares, leis 

ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Observe, 

entretanto, que as medidas provisórias são editadas pelo Presidente da República, e que decretos 

legislativos e resoluções são tratados ao nível dos regimentos internos.  

2.2. Escopo do Processo Legislativo 

 O escopo do processo legislativo consiste em “chegar-se à verdade, por oposições e 

refutações: por teses, por antíteses e por sínteses”. Muitas vezes, a verdade a que se chega 

através da lei é apenas formal, nem sempre correspondendo ao direito sociocultural, nem 

sempre interpretando a realidade social segundo um princípio de justiça. Destaca-se a 

importância da maioria parlamentar na tomada de decisões em regimes representativos, 

buscando-se resolver conflitos de interesse. Porém, devido à dificuldade de representação da 



11 
 

maioria do povo, a legislação, de fato, busca sustentar os interesses das classes que dominam o 

poder.  

 A Constituição Federal fornece as bases do processo legislativo. Nela se encontram os 

fundamentos do processo legislativo, incluindo: os órgãos incumbidos da legislação; a matéria 

legislativa; os órgãos cooperadores da legislação; os titulares de sua iniciativa; a discussão, 

revisão, votação e aprovação ou rejeição; e, ainda, o procedimento no fazimento das leis. Esses 

fundamentos do processo legislativo são ditos estáticos. Com relação à parte dinâmica do 

processo legislativo, tratada por procedimento legislativo, os seus fundamentos jurídicos estão 

disciplinados nos regimentos internos do Congresso. 

2.3. Pressupostos do Processo Legislativo 

 José Afonso da Silva (SILVA, 2006) destaca que no constitucionalismo moderno, o 

mais importante dos pressupostos do processo legislativo é a existência de órgãos específicos a 

que se atribui a incumbência de elaborar as leis, fato decorrente do princípio de distinção de 

funções ou separação de poderes, pelo qual se entregou a função legislativa às assembleias de 

representantes do povo.  

Aproveita-se a oportunidade para se fazer uma breve análise histórica do princípio de 

separação de poderes, passando por Aristóteles, Montesquieu e chegando-se à originalidade da 

teoria de separação de poderes em Montesquieu. Montesquieu, de fato, destacou as funções 

essenciais do Estado ainda hoje aceitas na doutrina: legislação, administração e jurisdição. Na 

prática, o princípio da separação de poderes tem sua primeira objetivação positiva na 

Constituição americana de 17 de setembro de 1787.  

 Destaca-se o fato de, atualmente, o princípio da separação de poderes ter um sentido 

diverso daquela interpretação rígida de outrora. Com a ampliação das atividades do Estado 

contemporâneo, se impôs uma nova visão sobre a teoria de separação dos poderes, e novas 

formas de relações entre os Poderes Legislativo e Executivo, e destes com o Judiciário. A 

urgência em responder às necessidades coletivas obrigou a uma nova reformulação dos 

princípios de governo, onde os partidos políticos exercem profunda influência na estrutura da 

organização estatal, propiciando a quebra da rigidez do postulado da distinção dos poderes. 

Essa flexibilidade depende do sistema de governo.  

 O segundo pressuposto do processo legislativo é a proposição legislativa, justificada de 

forma escrita ou oral. Não há processo legislativo sem proponente. A proposição define um ato 

de alguém dirigido a qualquer das Casas do Congresso, invocando sua atitude no sentido de ser 

produzido um ato legislativo (lei, decreto legislativo, etc). Esse alguém pode ser um de seus 

membros (individual ou coletivamente), a Mesa, comissões ou outras pessoas do órgão a que a 
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Constituição atribua a qualidade de titular da iniciativa legislativa. Com relação às leis, decretos 

legislativos, ou resoluções legislativas, a proposição denomina-se formalmente projeto de lei, 

de decreto legislativo ou de resolução. 

O terceiro pressuposto do processo legislativo é a competência legislativa. Esta toma 

importância nas formas de Estado federativo, onde se reparte a competência de legislar entre os 

vários corpos legislativos da federação.  

O quarto pressuposto do processo legislativo é a capacidade do proponente, decorrente 

da outorga da titularidade da iniciativa legislativa. No Brasil, por exemplo, não podem propor 

um projeto de lei ao Congresso os sindicatos, membros do Ministério Público, juízes de Direito.  

2.4. Princípios do Processo Legislativo 

 Por definição, os princípios gerais que dão características ao processo legislativo, 

pertencem ao aspecto dinâmico deste processo, constituindo o procedimento legislativo, no qual 

se desenvolvem as fases da elaboração das leis. A seguir listamos esses princípios. 

 O princípio da publicidade é aquele segundo o qual as deliberações das Câmaras se 

realizam perante o público. No Brasil a publicidade oficial dos atos legislativos realiza-se 

através do Diário do Congresso Nacional, do Diário da Câmara dos Deputados, ou do Diário 

do Senado Federal, pelas emissoras de TV da Câmara e do Senado, e ainda pela possibilidade 

de o público assistir às sessões dessas casas do Congresso Nacional, além das audiências 

públicas nas comissões parlamentares. Além disso, a imprensa escrita e falada é livre para fazer 

a publicação de tudo que ocorra dentro do Congresso. Há exceções, como as sessões secretas. 

 O princípio da oralidade, baseados no fato de os debates serem em viva voz, tanto na 

discussão como na votação. 

 O princípio da separação da discussão e votação, baseado no fato de a votação só 

começar após encerrada a discussão. Não se discute mais a matéria no ato da votação, 

impedindo nova deliberação na emissão do voto.  

 O princípio da unidade da legislatura. A legislatura tem a duração de quatro anos e 

corresponde ao período que vai do início do mandato dos membros da Câmara dos deputados 

até o seu término. No Senado, a duração é contínua, por ser renovável apenas parcialmente a 

cada quatro anos. A legislatura é de grande importância devido a exigência de que muitas 

deliberações sejam tomadas dentro dela, como por exemplo: a fixação de remuneração dos 

congressistas; a composição das comissões permanentes; e, a extinção das comissões 

temporárias. Ao final de cada legislatura, consideram-se terminados todos os assuntos, seja qual 

for o estado de sua deliberação. Daí as proposições são arquivadas, havendo algumas exceções 

previstas no regimento interno.  
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 O princípio do exame prévio do projeto por comissões parlamentares. Antes de entrar 

em discussão, a matéria sofre um exame prévio na comissão, ou comissões, que deliberam sobre 

sua constitucionalidade e conveniência, para depois serem remetidas as conclusões ao plenário, 

onde o projeto e pareceres são discutidos e, finalmente, é votada a matéria. 

2.5. Fases da Elaboração Legislativa 

 O Capítulo “Do Procedimento Legislativo” em [Silva, 2006], traz no parágrafo 2º as 

“Fases da Elaboração Legislativa”, e trata de apresentar as cinco fases no caminhar dos projetos 

de lei: a) introdutória ou da iniciativa; b) a de exame dos projetos nas comissões permanentes 

ou comissão especial; c) a das discussões do Projeto em Plenário; d) a decisória; e) a revisória. 

Essas fases são duplicadas na Câmara revisora, embora possa haver a dispensa de algumas 

formalidades. 

2.5.1. Fase Introdutória 

Nessa fase tem início o procedimento legislativo. Ela começa pela apresentação do 

projeto e exprime o momento em que se exercita o poder de iniciativa legislativa.  

A apresentação de projeto de lei de iniciativa de Deputado será feita por meio de sistema 

eletrônico de autenticação de documentos, na forma e nos locais determinados por Ato da Mesa. 

Esta apresentação poderá ser feita também no Plenário, ou perante Comissão, quando se tratar 

de matéria constante da Ordem do Dia, quando os requerimentos digam respeito a:  

1) Retirada de proposição constante da Ordem do Dia, com pareceres favoráveis, ainda 

que pendente do pronunciamento de outra comissão de mérito;  

2) Discussão de uma proposição por partes; 

3) Adiamento de votação; votação por determinado processo; votação em globo ou 

parcelada; 

4) Destaque de dispositivo ou emenda para aprovação, rejeição, votação em separado 

ou constituição de proposição autônoma; 

5) Dispensa de publicação da redação final, ou do avulso da redação final já publicada 

no Diário da Câmara dos Deputados, para imediata deliberação do Plenário. 

A apresentação de projeto de lei de iniciativa de outro poder, do Procurador-Geral da 

República, ou de cidadãos será feita à Mesa da Câmara. No Senado, os projetos de lei são 

apresentados em Plenário na Hora do Expediente. 

Os projetos de lei de iniciativa governamental ou judiciária são apresentados através de 

mensagem do titular da iniciativa, dirigida ao Presidente da Câmara dos Deputados. Recebida 

a mensagem, juntamente com o projeto, o 1º. Secretário dará conta dela, em Sumário. 



14 
 

Todo projeto recebido pela Mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado será numerado, 

datado e despachado às comissões competentes e publicado no Diário da Câmara dos 

Deputados ou no Diário do Senado Federal, conforme o caso, e publicado em avulsos, para 

serem distribuídos aos Deputados ou Senadores, às lideranças e às comissões.  

O Presidente da Casa poderá devolver ao autor o projeto:  

a) que não estiver devidamente formalizado e em três vias: (1) uma subscrita pelo autor 

e demais signatários, destinada ao arquivo; (2) outra, autenticada em cada página pelo 

autor (ou autores), remetida à Comissão ou Comissões a que tenha sido distribuído; (3) 

a terceira, destinada à publicação no Diário da Casa. 

b) que versar de matéria alheia à competência da Casa, ou seja evidentemente 

inconstitucional, ou antirregimental.  

Há uma série de regras da técnica legislativa que devem ser seguidas na numeração e 

identificação das proposições e em sua tramitação entre as Casas. Qualquer proposição recebida 

na Casa tem que ser recebida por um sistema de autenticação de documentos, conhecido como 

Autenticador, para assim ser numerada e ter andamento. As proposições somente serão 

consideradas efetivamente entregues quando recebidas pelos órgãos competentes, juntamente 

com as cópias devidamente autenticadas e assinadas pelo autor. A seguir, o projeto será enviado 

para ser publicado no Diário da Câmara dos Deputados ou no Diário do Senado Federal. Essa 

publicação se verifica, via de regra, no dia seguinte. Assim, numerado e publicado, todo projeto 

será imediatamente enviado às comissões competentes para estudo e parecer.  

É o Presidente da Câmara, em nome da Mesa, que distribui a matéria relativa a um o 

projeto para a comissão, ou comissões, dentro do prazo de duas sessões. No Senado, os projetos 

de iniciativa de seus membros serão imediatamente lidos, submetidos a apoiamento e, se 

apoiados por cinco ou mais senadores, serão enviados à comissão competente. Os projetos 

deverão chegar às comissões no prazo de dois dias, ou imediatamente, em caso de urgência.  

2.5.2. Fase de exame nas Comissões 

 Os projetos do Congresso Nacional passam, quase sempre, por mais de uma comissão, 

na seguinte ordem: primeiro, à Comissão de Constituição, Justiça e de Redação; segundo, à 

Comissão de Mérito ou Comissão Especial; por último, à Comissão de Orçamento e Finanças. 

Toda proposição que envolva aumento ou diminuição da despesa, assim como da receita 

pública, deve passar pela Comissão de Finanças e Tributação na Câmara dos Deputados ou pela 

Comissão de Assuntos Econômicos no Senado Federal.  

Em resumo, o procedimento de exame dos projetos perante as comissões segue três 

etapas: a) a preparatória, que vai do recebimento do projeto até a sua distribuição ao Relator; 



15 
 

b) a da discussão, que vai do exame da matéria pelo relator até a sua discussão; c) a da votação 

do parecer. 

 Na etapa preparatória, recebido o projeto, o Presidente da Comissão designa-lhe o 

Relator bem como o Relator Substituto.  

Na Câmara, o Relator terá os seguintes prazos para apresentar seu parecer: três dias no 

caso de regime de urgência, cinco dias em caso de regime de prioridade, ou vinte dias para o 

caso de regime de tramitação ordinária – que corresponde à metade do prazo de que dispõe a 

Comissão para decidir sobre o projeto. Esses prazos podem ser prorrogados pelo Presidente da 

Comissão, a pedido do Relator, por mais a metade do previsto, exceto quando se trata de matéria 

em tramitação em regime de urgência. Caso o Relator não apresente o parecer no prazo previsto, 

o Presidente avocará o projeto ou designará outro membro para relatá-lo, no prazo 

improrrogável de duas sessões, se em regime de prioridade, ou de cinco sessões, em regime de 

tramitação ordinária. Se mesmo assim o parecer não for apresentado, o Presidente poderá incluir 

o projeto na Ordem do Dia da reunião imediata, pendente de parecer, ou designar outro membro 

para relatá-lo na mesma reunião ou até a seguinte.  

 No Senado, o Relator tem o prazo de dez dias úteis para apresentar seu relatório na 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e oito dias nas demais Comissões. Se a matéria 

não for relatada no prazo, o Presidente da Comissão, ex officio ou a requerimento de Senador, 

poderá mandar incluir a matéria na pauta dos trabalhos, dando conhecimento da decisão ao 

relator.  

  Na etapa de discussão: reunida a comissão para deliberar sobre a matéria, lido o parecer, 

ou dispensada a sua leitura, se estiver impresso, o parecer será, de imediato, submetido a 

discussão.  

 Na etapa de votação, após encerrada a discussão, proceder-se-á à votação do parecer, 

não do projeto – o qual, se aprovado em todos os seus termos, será tido como parecer da 

comissão, e, de logo, assinado pelos membros presentes. Antes de emitir o voto, qualquer 

membro da comissão poderá pedir vista, o que lhe será concedido por cinco dias (ou cinco 

sessões), no máximo, salvo matéria em regime de urgência, quando terá apenas vinte e quatro 

horas; esse prazo é comum para tantos quantos pedirem vista. 

Sobre o Parecer 

O parecer é “a proposição com que uma comissão se pronuncia sobre qualquer matéria 

sujeita a seu estudo”. O parecer, redigido por escrito, salvo excepcionalidades onde se podem 

apresentar o parecer verbalmente, constará de três partes:  

I – Relatório: onde se faz a exposição circunstanciada da matéria;  
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II – Voto do Relator: consiste da conveniência da aprovação, ou da rejeição, que pode 

ser total ou parcial, da matéria; 

III – Parecer da Comissão: com as conclusões e a indicação dos Deputados ou Senadores 

votantes e respectivos votos. 

As conclusões citadas no item III acima poderão ser: 

• Pela aprovação do projeto como se encontra; 

• Pela aprovação do projeto com emendas; 

• Pela rejeição do projeto; 

• Pela rejeição do projeto e aprovação do substitutivo; 

• Pelo arquivamento da proposição, desde que não seja de iniciativa do executivo, do 

Judiciário ou do Procurador-Geral da República. 

Recebido o processo pela Mesa, publicado o projeto, com os respectivos pareceres e 

distribuídos os avulsos, será a Casa notificada, mediante publicação no respectivo Diário, de 

que, dentro de 48 horas, o mesmo estará incluído na Ordem do Dia em primeira ou única sessão, 

o que indica o início da terceira fase da elaboração legislativa, qual seja, o início dos debates 

em Plenário. 

2.5.3. Fase das discussões em Plenário 

Discussão é “a fase dos trabalhos destinados ao debate em Plenário”. Os projetos de lei, 

de decreto legislativo e de resolução, na sua apreciação na Câmara e no Senado, são submetidos 

a uma única discussão e a uma única votação (turno único), excetuados os projetos de lei 

complementar, e as propostas de emenda constitucional. Observe que cada turno é constituído 

de discussão e votação.  

Procedimento em turno único ou em primeiro turno 

Recebido pela Mesa o projeto de volta das comissões, e após um período de interstício 

de pelo menos duas sessões na Câmara e de três dias úteis no Senado, e caso o projeto apareça 

na relação das matérias em condição de entrar na Ordem do Dia, este será nela incluído, para 

discussão. Durante o período em que estiver incluído na Ordem do Dia, para a primeira 

discussão, qualquer Deputado ou Senador poderá oferecer emendas em Plenário. Nesse caso, a 

discussão será feita sobre o conjunto da proposição (projeto mais emendas), encerrada a qual o 

projeto será reenviado à comissão específica, com as emendas, para parecer sobre estas. 

Entretanto, o Presidente da Casa poderá, aquiescendo o Plenário, anunciar o debate por título, 

capítulo, seções ou grupos de artigos.  
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Na Câmara, os Deputados que desejarem discutir o projeto incluído na Ordem do Dia 

devem inscrever-se previamente na Mesa, antes do início da discussão, declarando-se favorável 

ou contrário ao projeto em debate. Cada orador poderá falar só uma vez e pelo prazo de cinco 

minutos na discussão de qualquer projeto. Caso a discussão se faça por partes (títulos, capítulos, 

etc.), o Deputado poderá falar em cada uma delas pela metade daquele prazo (dois minutos e 

meio), salvo exceções. 

No Senado, lidos os pareceres das comissões, em turno único, e distribuídos em avulsos, 

abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para a apresentação de emendas, findo o qual a matéria, 

se emendada, voltará às comissões para exame; emitidos pareceres nas comissões sobre as 

emendas, publicadas no Diário do Senado Federal e distribuído em avulsos, estará a matéria em 

condições de figurar na Ordem do Dia, igualmente assim se o projeto não for emendado. 

Procedimento da segunda discussão 

 Aprovado em primeiro turno e redigido na conformidade do vencido, estará o projeto 

em condições de entrar na Ordem do Dia para a segunda discussão. No Senado, só proposta de 

emenda constitucional vai a segundo turno. Na Câmara, além dessas, também os projetos de lei 

complementar estão sujeitos a um segundo turno, e se não forem apresentadas emendas, estará 

a proposição em condições de ser votada.  

Turno suplementar 

 Somente no Senado estatui-se que “Sempre que for aprovado substitutivo integral a 

projeto de lei, de decreto legislativo ou de resolução, em turno único, será ele submetido a turno 

suplementar”.  

Encerramento das Discussões 

 As discussões encerram-se quando não há mais oradores inscritos, por decursos de 

prazos regimentais ou ainda por deliberação de Plenário a requerimento de qualquer Deputado 

na Câmara, ou de qualquer Senador, no Senado. O projeto fica então em condições de entrar na 

fase da votação, que é chamada de fase decisória. 

2.5.4. Fase Decisória 

Caso haja quórum, a decisão toma-se por votos, um pressuposto necessário para a 

validade da decisão. Assim, após cada discussão, o projeto é submetido à votação. A votação 

das matérias com discussão encerrada e das que se acharem sobre a Mesa será realizada em 

qualquer sessão. Hoje em dia, a interpretação aceita é que se houver quórum, segue a votação 

imediatamente após a discussão.  
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Durante o período de votações, nenhum Parlamentar, exceto membros de comissão que 

esteja reunida, deverá deixar o recinto das sessões e também não poderá, se presente, escusar-

se de tomar parte nelas, a menos que declare não ter acompanhado previamente os debates.  

A votação pode ser ostensiva ou secreta. A seguir, examinaremos alguns aspectos 

particulares da fase decisória: 

Dos processos de votação 

 Três são os processos de votação adotados nos órgãos legislativos brasileiros, assim 

como, em geral, na maioria dos Parlamentos: votação simbólica, votação nominal e votação por 

escrutínio secreto. 

• Votação simbólica 

Neste tipo de votação, que constitui a regra, o Presidente da Câmara, ao anunciar a 

votação de qualquer matéria, convidará os Deputados que votam a favor a permanecerem como 

se acham e proclamará o resultado manifesto dos votos; no Senado, o entendimento é que 

estarão sentados os Senadores que aprovarem, caso se conheça à primeira vista a maioria, o 

Presidente publicará o resultado. 

• Votação nominal 

Para se praticar a votação nominal, é mister que algum parlamentar a requeira, por 

escrito, e a Casa a admita. Não sendo concedida, será vedado requerê-la novamente sobre o 

mesmo projeto; assim também, se se deliberar previamente que a votação seja simbólica. 

Na Câmara, a votação nominal far-se-á pela lista geral dos Deputados, que serão 

chamados, em voz alta pelo 1º. Secretário, e responderão SIM ou NÃO. À medida que forem 

sendo chamados, os Deputados repetirão em voz alta os seus nomes e votos, um a um e irão 

proclamando o resultado da votação. Aqueles que chegarem ao recinto após a chamada dos seus 

nomes, aguardarão que se atinja o fim da lista. ; em seguida, proceder-se-á à chamada dos 

membros da Mesa e das Comissões que estiverem reunidas. Terminada a votação, proclamar-

se-á o resultado.  

No Senado, cabe ao 3º. Secretário fazer a chamada dos Senadores, respondendo estes 

SIM ou NÃO, à medida que forem chamados; o 2º. Secretário tomará nota dos votos, que em 

seguida, serão lidos. Concluída a leitura, o Presidente proclamará os resultados. 

• Votação por escrutínio secreto 

Este tipo de votação se faz obrigatória nos casos do art. 43 da Constituição Federal.  

Do método de votação 

 O método é o seguinte: 

a) Votam-se as emendas por grupos; por fim vota-se o projeto em globo; 
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b) O Plenário poderá admitir que todas as emendas sejam votadas em separado; 

c) O Plenário também poderá admitir a votação do projeto por títulos, capítulos, seções, 

grupos de artigos, ou artigos; nesse caso exige-se requerimento por escrito, aprovado pela 

maioria absoluta dos membros da Casa; 

d) O substitutivo de uma das casas a projeto da outra será considerado como série de 

emendas e votado, separadamente, por artigos, parágrafos, números e letras em correspondência 

ao projeto original. 

Do destaque 

 O destaque consiste no pedido de que emendas sejam separadas para votação final. Não 

se permite votação destacada de disposição principal, ou acessória, da outra Casa.  

Do encaminhamento da votação 

 O Parlamentar encaminha a votação, após esta ter sido anunciada, ainda que se trate de 

matéria não sujeita à discussão, ou esteja em regime de urgência. Somente podem falar no 

encaminhamento, o autor da proposição e o de voto vencido, o Relator e os representantes de 

partido.  

Encerramento da votação 

 O cômputo do resultado da votação será pela aprovação, ou pela rejeição do projeto. O 

encerramento normal da votação verifica-se por meio desse cômputo. Se for votação final, 

aprovado o projeto, este será enviado para a redação final. Se rejeitado será arquivado.  

Adoção do projeto pela Câmara iniciadora 

 O projeto será adotado se obtiver a maioria dos votos, presente a maioria dos membros 

da Casa. Projeto de lei adotado numa das Câmaras será revisto pela outra. Remetida a matéria 

à outra Câmara, inicia-se a fase de revisão da elaboração legislativa. 

2.5.5. Fase Revisória 

 No bicameralismo o princípio prevalente é o de que o projeto de lei, para considerar-se 

definitivamente aprovado, tem que ser acolhido por ambas as casas parlamentares. No 

Congresso nacional, adotado o projeto na Câmara iniciadora, será ele enviado à Câmara 

revisora com ementa e acompanhado de todos os elementos informativos. No sistema brasileiro, 

a Câmara dos Deputados é iniciadora de quase todos os projetos de lei. Assim, em termos gerais, 

podemos dizer que a Câmara dos Deputados é iniciadora, enquanto o Senado Federal constitui 

a Câmara revisora, embora essa situação se inverta para aqueles projetos de iniciativa de 

Senadores ou de comissões do Senado. 

 No procedimento de revisão, os projetos iniciados na Câmara, chegados ao Senado para 

revisão, uma vez lidos em sessão, serão submetidos às comissões competentes, com os 
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pareceres respectivos, e dados para a Ordem do Dia da sessão seguinte. Na Câmara revisora, 

seja ela qual for, não é permitido reunir em um só projeto duas ou mais proposições vindas da 

Câmara iniciadora, nem oferecer proposições de uma como emenda às de outra. Projetos em 

revisão são discutidos e votados em um só turno.  

2.5.6. Fase de Aprovação definitiva do projeto pelo Congresso Nacional 

Consideram-se aprovados definitivamente os projetos que: 

a) quando, adotados por uma Câmara ou comissão em sede legislativa, são aceitos pela 

outra sem notificação; 

b) quando, adotados por uma Câmara ou comissão em sede legislativa e recebem 

emendas na Câmara revisora, são devolvidos à iniciadora, e esta, 

• Rejeita as emendas pura e simplesmente; 

• Aceita as emendas pura e simplesmente. 

Depois de uma decisão definitiva, o Congresso não poderá pronunciar-se mais sobre 

essa matéria. Seu ofício está terminado. Sobre o vencido, não se falará mais.  

 O Congresso, entretanto, poderá voltar ao assunto, para revê-lo, por dois meios: 

a) um meio dependente de sua vontade, se for matéria de iniciativa livre, através de um 

novo projeto de lei; ou se o titular da iniciativa exclusiva apresentar novo projeto; outro 

meio, se o projeto for vetado, e aqui só lhe resta dois caminhos: confirmar o aprovado 

ou rejeitá-lo nos termos do veto; 

b) em qualquer caso de rejeição, tem que se observar o disposto no artigo no. 67 da 

Constituição, segundo o qual o projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto 

de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta 

dos membros de qualquer das casas do Congresso nacional. 

Aprovado definitivamente pelo Congresso Nacional, as consequências imediatas 

relativamente ao projeto são: em qualquer hipótese, a Câmara que ultimar a elaboração do 

projeto de lei lhe aporá o texto definitivo da emenda com que deva ser submetido à sanção. 

Passa então, o projeto, a outra fase, a fase de conclusão do processo legislativo. 

2.5.7. Fase conclusiva da elaboração da lei 

No caso em que um projeto não depende de sanção, como é o caso de projeto de decreto 

legislativo, este será imediatamente remetido ao Presidente do Senado para promulgação. No 

caso de um projeto depender de sanção, como no caso de projetos de lei ordinária e 

complementar, os autógrafos serão remetidos em dez dias, no máximo, ao Presidente da 

república, que, se aquiescer, o sancionará e o promulgará. No caso de o Presidente recusar-se a 

aprovar o projeto, essa recusa tem que ser expressa através do veto.  
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Observe que o Presidente nem sanciona expressa e solenemente, nem se recusa 

expressamente. Caso um processo seja sancionado, surge o procedimento promulgatório: 

promulgação pelo Presidente da República em 48 horas. Se este não o fizer, o fará o Presidente 

do Senado Federal, e não o fazendo este, obrigatoriamente o fará o Vice-Presidente do senado. 
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3. A DEFINIÇÃO DE AGENDA NO PRESIDENCIALISMO DE 

COALIZÃO 

 A definição de agenda no Legislativo é a estratégia adotada em relação ao que vai 

compor a pauta de assuntos submetidos a debate e decisão, bem como quais serão as alternativas 

consideradas. Este é um dos pontos centrais da luta política. Porém, esse é um processo que vai 

além dos espaços formais do processo de tomada de decisões. Os grupos de interesse disputam 

a inclusão ou exclusão de temas na agenda, o que envolve diferentes formas de pressão ou 

convencimento sobre representantes eleitos e sobre a “opinião pública”.  

 Os meios de comunicação ocupam, aí, uma posição central (MIGUEL, 2010) como a 

ampla literatura sobre agenda-setting (definição de agenda) vem demonstrando há mais de 30 

anos. Afinal, a mídia é o principal canal de difusão de informação nas sociedades 

contemporâneas; se a inclusão de uma determinada questão na agenda pública depende da 

visibilidade dada a ela, a mídia não pode ser deixada de lado.  

 A definição da agenda, assim, é um momento fundamental do debate público; boa parte 

da discussão envolve a composição e hierarquização da agenda. Os grupos em disputa procuram 

dar destaque a determinados problemas – ou, ao contrário, impedir sua tematização. Assim, a 

representação política não se limita à capacidade de tomar decisões em nome de outros, que 

autorizaram tal poder por intermédio das eleições. Há um elemento representativo também no 

debate público, que forma a agenda e determina os enquadramentos em disputa – já que o 

envolvimento direto de todos nesse debate é inviável, tanto ou mais que a participação na 

decisão.  

 Esse debate ocorre, é certo, no Parlamento; mas também em espaços menos 

formalizados, em particular nos meios de comunicação. Na verdade, quando as disputas 

políticas ocorrem predominantemente no ambiente criado pelos meios de comunicação de 

massa e quando o progresso da carreira política depende, em grande medida, da visibilidade 

midiática, são grandes os incentivos para que o debate parlamentar ecoe aquele que se desenrola 

na mídia. 

 O aperfeiçoamento da representação – e, por conseguinte, da própria democracia – passa 

então pela ampliação da representatividade da mídia, de maneira a levá-la a reproduzir melhor 

a pluralidade de posições presentes na sociedade. Trata-se de garantir pluralismo em um debate 

público que ocorre de forma permanente, um pluralismo que falta aos meios de comunicação 

brasileiros – que, para além de sua concorrência mercantil, tendem a apresentar visões de 

mundo similares e a simpatizar com os mesmos interesses.  
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3.1. Histórico 

 Historicamente, os governos militares pós-golpe de 1964 subtraíram muitos poderes do 

Legislativo por meio de sucessivas reformas constitucionais. Com a promulgação da 

Constituição de 1988, o Congresso recuperou muitos desses poderes (neste caso, os 

constituintes aprovaram uma série de medidas tendentes a fortalecer o Congresso) 

(FIGUEIREDO e LIMONGI, 1995a). 

Em primeiro lugar, foi estabelecida uma redefinição de sua participação no processo 

orçamentário e no controle das finanças públicas, incluindo: maior abrangência dos orçamentos 

a enviados do Executivo para sua apreciação; capacidade ampliada para emendar o orçamento 

enviado; fortalecimento do Tribunal de Contas; e, maior participação na nomeação dos 

membros desse Tribunal.  

Em seguida, tramou-se a derrubada do veto presidência, que passou a depender do voto 

da maioria absoluta e não mais de dois terços. Desse modo, a abrangência do próprio veto 

presidencial reduziu-se a: o veto não pôde mais incidir sobre palavras isoladas;  houve uma 

definição de áreas em que foi reservada competência exclusiva para legislar (por exemplo: a 

apreciação das concessões para exploração de serviços de radiodifusão e televisão); definiu-se 

a capacidade do Congresso Nacional de "sustar os atos normativos do Poder Executivo que 

exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa" (CF, Art. 49,V) 

(BRASIL, 1988). 

3.2. Comissões Parlamentares 

Ademais, as Comissões Permanentes foram dotadas, em casos pré-determinados, de 

poder para aprovar projetos de lei em caráter definitivo. É o chamado "poder terminativo" das 

comissões, onde as comissões passam a poder aprovar determinada legislação dispensando a 

manifestação explícita do plenário. 

 Entretanto, a Constituição de 1988 não suprimiu muitos dos poderes legislativos com 

os quais o Poder Executivo foi dotado ao longo do período autoritário - não foram revogadas 

muitas das prerrogativas que permitiram ao Executivo dirigir o processo legislativo. Há, 

portanto, uma continuidade legal entre o período autoritário e o atual. Nesse caso, o presidente 

pode editar medida provisória (CF, Art. 62) com força de lei, respeitando-se os limites de ser 

apreciada pelo Congresso Nacional em 30 dias, e respeitando o fato de que a não manifestação 

do Congresso implica na perda de efeito legal da medida. Em caso de rejeição de uma medida 

provisória, cabe ao Congresso regulamentar as relações decorrentes da aplicação anterior do 

ato, admitindo-se a possibilidade de declarar seus efeitos nulos desde sua edição. 
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3.3. Solicitação de Urgência 

O presidente mantém a prerrogativa de solicitar urgência para os projetos de lei que 

inicia. O que significa dizer que no caso de "a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não 

se manifestarem, cada qual, sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, sobre a proposição, 

será essa incluída na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, 

para que se ultime a votação" (CF, Art 64, II).  

Isto força a manifestação do Congresso, seja para rejeitar, seja para aprovar matéria 

enviada do executivo. Assim, não há como obstruir a tramitação das matérias consideradas 

importantes pelo presidente que, dessa forma, tem a capacidade de ditar unilateralmente a 

agenda de trabalhos legislativos.  

3.4. A Importância do Colégio de Líderes 

Mesmo em área relativa a matérias orçamentárias e tributárias, a CF/88 confere o 

monopólio da iniciativa dessas matérias ao Executivo. Entretanto, com o Regimento Interno da 

Câmara, elaborado após a promulgação da CF /88 em 1989, pouco se contribuiu para alterar as 

práticas e costumes que regulam o trabalho legislativo. Desse modo, o processo legislativo 

continua dirigido e controlado por um número restrito de parlamentares, os membros do 

Colégio de Líderes. O processo legislativo converge quase exclusivamente para o plenário, em 

detrimento ao trabalho nas comissões. Os institutos do voto de liderança, do fechamento de 

questão e da fidelidade partidária, garantiram o papel de destaque às lideranças partidárias ao 

tempo que esvaziaram o plenário e tornaram praticamente desnecessária a participação 

individual dos deputados. 

3.4.1. Histórico do Regimento de 1989 

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados, institucionalizou o Colégio de Líderes, 

composto pelo Presidente da Câmara, líderes da Maioria, da Minoria, dos partidos e dos Blocos 

Parlamentares. Ele conferiu ao Colégio de Líderes estatuto de um órgão auxiliar da Mesa 

Diretora da casa nas principais tarefas relativas à organização os trabalhos legislativos, cabendo 

a esse colegiado, juntamente com o Presidente da Mesa, a definição da agenda, incluindo a 

previsão das proposições a serem apreciadas no mês subsequente, em conformidade com a qual 

o Presidente designa a Ordem do Dia.  

A influência dos Líderes na determinação da pauta dos trabalhos depende também do 

reconhecimento do peso ponderado de suas assinaturas para efeitos de requerimentos, pedidos 

de destaques, apresentação de emendas, etc. A manifestação do Líder é tomada como 

manifestação de sua bancada. Os Líderes se encontram em posição privilegiada para influenciar 

na direção dos trabalhos legislativos (mais uma vez, a definição da agenda). Desse modo, a 
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influência decisiva do Colégio de Líderes na definição da agenda decisória se dá por vários 

meios: por intermédio do instituto da tramitação urgente; por meio do Artigo 151 do Regimento 

Interno, que determina que o regime de tramitação pode ser alterado de ordinária para especial 

no caso de matérias "reconhecidas, por deliberação do Plenário, de caráter urgente". Em termos 

práticos, a aprovação da solicitação de urgência significa que a matéria é retirada da Comissão 

e incluída na ordem do dia para apreciação pelo plenário.  

3.4.2. O Requerimento de Urgência 

O requerimento de urgência pode ser encaminhado por líderes partidários, com a 

assinatura destes tendo peso ponderado pelo tamanho das bancadas que representam. Na prática 

a urgência tende a ser deliberada nas reuniões do Colégio de Líderes, onde os líderes submetem 

o requerimento a plenário e, quando há acordo entre eles, obtém a aprovação tranquila do 

mesmo via votação simbólica.   

3.5. Desfecho 

 Dessa forma, é incontestável o controle exercido pelo Colégio de Líderes sobre a pauta 

dos trabalhos legislativos. O recurso à tramitação urgente é bastante frequente, de tal sorte que 

a maior parte das matérias aprovadas em Plenário tendem a tramitar sob este regime (AMORIM 

NETO e SANTOS, 2003). Os casos de pedido de urgência e subsequente rejeição das matérias 

são raros.  

 Portanto, pretendemos levantar dados que mostrem que o Poder Executivo, em razão 

dos poderes legislativos que possui, comanda o processo legislativo e, dessa forma, mina o 

próprio fortalecimento do Congresso como poder autônomo. O resultado é a atrofia do próprio 

Legislativo e a predominância do Executivo. 

 Nesses termos, a hipótese segundo a qual o Legislativo se constitui em obstáculo à ação 

do Executivo não encontra apoio quer se olhe para o marco legal, quer se olhe para a produção 

legal. As evidências apontam na direção oposta: antes que obstáculo, o Congresso se revela 

disposto a facilitar a tramitação das matérias presidenciais e, sobretudo, a remover possíveis 

obstáculos a ação presidencial. 

 Nosso trabalho pretende elaborar um recorte temporal que envolva o período do 

primeiro mandato da presidente Dilma (dois últimos anos) de 2013 até 2017, enfatizando a 

mudança radical de pauta a partir do processo de impeachment desta presidente. 
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4. A ANÁLISE DE DADOS 

O uso do método de pesquisa qualitativo/quantitativo neste trabalho é voltado para 

descrever e caracterizar a definição de agenda na Câmara dos Deputados. O objetivo é delinear 

o recorte temporal, conforme já descrito anteriormente e, a partir deste, iniciar a avaliação 

período a período de cada um dos Projetos de Lei tramitados em plenário na Câmara dos 

Deputados. Para relembrar, os períodos de análise propostos são os seguintes: 

(i) Primeiro período: dois últimos anos do primeiro mandato da presidente Dilma 

Rousseff (janeiro de 2013 a dezembro de 2014); 

(ii) Segundo período: segundo mandato da presidente Dilma Rousseff (janeiro de 

2015 até 31 de agosto de 2016); 

(iii) Terceiro período: período pós-impeachment da presidente Dilma Rousseff, com  

Michel Temer na Presidência da República (31 de agosto de 2016 até dezembro de 2017). 

Na análise de dados proposta, para cada período acima, a Tabela 1 abaixo conterá as 

seguintes colunas: 

Tabela 1. Colunas de dados das planilhas analisadas nos Anexos II, III e IV 

Proposição Autor Ementa/ 

Assunto 

Apreciação 

na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

Fonte: Elaboração própria 

Vale destacar as duas últimas colunas desta tabela: 

(1) O Teor dos Projetos (cunho econômico, social, infraestrutura, etc.)  

Essa variável enquadra o interesse do governo na condução de políticas públicas. Se 

voltado para o social ou para atender a demandas do mercado. Se voltado para a busca da 

igualdade ou a atender aos casuísmos. Se voltado para as causas progressistas ou para as causas 

conservadoras. Se voltado para a inclusão do Brasil no cenário global ou no cenário local. Se 

voltado para a defesa das causas nacionais ou para a entrega das riquezas nacionais. Se voltado 

para políticas públicas inclusivas ou para aquelas excludentes. Se voltado para o fortalecimento 

da democracia ou para a sua derrocada.  

(2) A pauta da Câmara dos Deputados 

Espera-se que a definição de agenda na Câmara dos Deputados fique claramente 

visualizada a partir de uma classificação dos projetos de lei tramitados no plenário da Câmara 

dos Deputados nos períodos de análise definidos anteriormente: essa classificação tem por base 

a pauta das matérias apreciadas seguindo os critérios da Tabela 4 apresentada no Anexo I, onde 



27 
 

a pauta da proposição será definida como progressista, conservadora ou neutra, tendo por base 

o teor desta. 

4.1. Pauta Progressista, Pauta Conservadora e Pauta Neutra: Definições 

A pauta progressista tem suas origens na filosofia política do Liberalismo, que é a 

doutrina que aconselha a competição inteiramente livre, julgando chegar, dessa maneira, ao 

máximo de bem-estar (welfare) individual e coletivo, na tentativa de organizar a sociedade 

ocidental nos termos do liberalismo e permanecer constantemente com as classes médias e 

burguesias, tendo o cunho de uma ideologia de classes privilegiadas [BRAGA, 1997].  

O liberalismo, comenta Friedrich August von Hayek [HAYEK, 1983], é a concepção de 

uma ordem política desejável que foi inicialmente desenvolvida na Inglaterra desde a época dos 

antigos liberais, na parte final do século XVII. Foi essa concepção de liberdade individual que 

inspirou os movimentos liberais no continente europeu e se tornou a base política norte-

americana. Hayek descreveu o liberalismo como o legado das teorias do direito comum e das 

teorias do direito natural, pressupondo uma concepção de justiça, permitindo a distinção entre 

as regras de conduta individual justa, disciplinadas em lei, e as necessidades de uma ordem 

espontânea. 

Assim, o campo progressista, tendo por base o Liberalismo, tem na igualdade de 

oportunidades o coração do seu projeto [MIGUEL, 2018]. É o que marca sua oposição às 

sociedades aristocráticas, em que o acesso a tais ou quais posições era determinado 

inflexivelmente pela origem familiar. Essa igualdade pode ser definida como uma base mínima 

disponível a todos, e incorporando formas de apoio aos mais vulneráveis, como no liberalismo 

progressista de John Rawls [RAWLS, 2000].  

O progressismo também pode ser vinculado a posições político-filosóficas ligadas 

ao reformismo e opostas ao conservadorismo. Hodiernamente, o campo progressista tem sido 

associado à luta por direitos civis e individuais, bem como a movimentos sociais, como 

o feminismo, o ambientalismo, o secularismo, o movimento LGBT (diversidade sexual) e 

o movimento negro, entre outros. Nessa linha, a pauta progressista seria aquela capaz de 

promover as mudanças socioeconômicas necessárias ao desenvolvimento e ao progresso 

da sociedade. O campo progressista no Brasil é aquele que determina uma pauta voltada para o 

compromisso social, para o combate à desigualdade e à entrega do patrimônio nacional. 

 Por sua vez, a pauta conservadora tem a sua raiz na filosofia política e social do 

conservadorismo, que é a doutrina que busca a perpetuação dos padrões existentes na sociedade, 

e oposta, portanto, às mudanças [BRAGA, 1997]. Esta filosofia defende a manutenção das 

instituições sociais tradicionais no contexto da cultura e da civilização. Por algumas definições, 
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os conservadores procuraram preservar as instituições, incluindo a religião, a monarquia, o 

governo parlamentar, os direitos de propriedade e a hierarquia social, enfatizando a estabilidade 

e a continuidade. 

Destacou-se como precursor, nesse movimento, Edmund Burke, um político britânico 

do século 18 que foi o maior expoente da ideologia conservadora, tendo se oposto à Revolução 

Francesa e apoiado a Revolução Americana. Segundo Burke, para o conservador, as tradições 

são a base de qualquer atuação política e social, pois elas oferecem ao agente algo sobre o qual 

a sociedade pode operar, criticar e, consequentemente, mudar. Sendo assim, é preciso respeitar 

um princípio seguro de conservação e um princípio seguro de transmissão, sem excluir um 

princípio de melhoria [BURKE, 1770]. 

O cientista político americano Roy C. Macridis informa que, nos últimos vinte anos, o 

termo “conservador” representa pessoas que acreditam no individualismo econômico, na 

competição, no sistema de livre empresa, e são contra a intervenção do Estado. Permanecem 

atados aos núcleos moral e político com forças provindas do desencanto da classe média, 

contrária aos controles estatais, gastos públicos, altas taxas e centralização decisória por meio 

de uma crescente burocracia [MACRIDIS, 19282]. 

 No Brasil, a dominação oligárquica tem suas raízes no conservadorismo. Fábio Konder 

Comparato afirma: "... os capitalistas progridem se aliando aos agentes estatais" [CARTA 

CAPITAL, 2017]. 

Comparato acredita, criticamente, que o capitalismo não efetiva a igualdade de 

oportunidades que ele mesmo proclama. Afirma que em todos os momentos, as origens sociais 

e o controle da propriedade condicionam as trajetórias possíveis. Assim, prevalece na 

mentalidade coletiva a ideia de que uns nascem para mandar e outros para obedecer. Isso é até 

considerado um fato natural pelos conservadores. Aproveitando-se dessa circunstância, as elites 

midiática, financeira e política buscam como propósito única e exclusivamente manter e 

expandir a ordem existente e fingem querer exatamente o oposto. Como denuncia a própria 

etimologia da palavra, a oligarquia é o governo de poucos. E essa minoria sempre foi 

constituída pelos homens de maior capital. 

No Brasil, a pauta conservadora inclui: o desmonte da sua estrutura energética; a 

destruição do estado de bem-estar social vigente, a liquidação da sua soberania; a promoção do 

desmonte das suas estruturas de ensino, pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico; a 

entrega do Estado ao deus mercado - insaciável em sua sede de lucro e desigualdade. Essa pauta 

se amplia com a inclusão da “intolerância”: contra negros, pobres, religiões de origem africana, 

criminalização do aborto, demonização das escolhas sexuais. 
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A pauta neutra foi usada para caracterizar os projetos de lei mais afetos à questão 

burocrática institucional dos poderes da República, como por exemplo: a definição do aumento 

salarial de categorias do funcionalismo público; a definição de valores de tarifas para os serviços 

prestados pela administração pública; a criação de órgãos ou de instâncias de algum dos poderes 

da República; dentre outros. É bom lembrar que Norberto Bobbio classifica os projetos de lei 

com pauta neutra como “leizinhas” (BOBBIO, 1987). 

Ainda, como diz Bobbio em O Futuro da Democracia: “[...] tantas vezes denunciada 

e tão pouco medicada, é a proliferação das assim chamadas “leizinhas” (“leggine”) que são 

precisamente o efeito da predominância de interesses particulares, de grupo, de categoria, no 

pior sentido da palavra, corporativos. E se trata exatamente de uma chaga e não um efeito 

benéfico [...], que deveriam ser corrigidos e não agravados”. Inclusive, a partir dessas 

considerações ele arremata: “Nada ameaça mais matar a democracia do que o excesso de 

democracia”. 

4.2. A Síntese dos Dados de Referência 

A partir das tabelas estatísticas da Secretária Geral da mesa da Câmara dos Deputados 

(SGM-CD, 2017), pode-se montar as tabelas com os projetos de lei apreciados no plenário, que 

servirão de base para este trabalho. Os Projetos de Lei analisados em cada período estão 

disponíveis nos Anexos II, III e IV apensados ao final deste trabalho. 

Para que não se classifiquem os projetos de lei apreciados de forma aleatória, 

elaboramos uma tabela de definição de pauta. A Tabela 4 apresentada no Anexo I apensado ao 

final deste trabalho, é primordial para as conclusões obtidas, pois define de forma precisa o teor 

da pauta, caracterizando-a de acordo com o seu contexto. 

Assim, a análise de dados dos três períodos propostos neste trabalho, cada um deles com 

sua relevância contextual, foi feita tendo por base a Tabela 4 apresentada no Anexo I. A análise 

completa dos três períodos segue nos Anexos II, III e IV que são incluídos ao final do texto. 

Adiante, apresentam-se os resultados da pesquisa.  

Relembre-se que o quadro histórico contextual e o recorte temporal completo que se 

busca analisar neste trabalho, é o seguinte: 

a) Primeiro período (Período I): dois últimos anos do primeiro mandato da presidente 

Dilma Rousseff (de janeiro de 2013 a dezembro de 2014) – a presidente Dilma 

manteve o controle de agenda graças ao controle da base parlamentar (ou seja, da 

coalizão presidencial); 

b) Segundo período (Período II): segundo mandato da presidente Dilma Rousseff (de 

janeiro de 2015 até 31 de agosto de 2016) – a presidente Dilma perde o controle de 
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agenda (deputado Eduardo Cunha comandando as chamadas pautas bombas para 

minar o controle presidencial sobre o Congresso); 

c) Terceiro período (Período III): pós-impeachment da presidente Dilma Rousseff, 

com Michel Temer na Presidência da república (31 de agosto de 2016 até dezembro 

de 2017) – o presidente Michel temer retoma o controle da base parlamentar e, por 

conseguinte o controle de agenda do congresso, sendo que desta vez com uma pauta 

oposta àquela da ex-presidente Dilma. 

Após uma análise dos Projetos de Lei tramitados em plenário na Câmara dos Deputados 

em cada um desses períodos, conforme detalhamento dessa análise apresentada nos Anexos II, 

III e IV apensados ao final deste trabalho, chegou-se à seguinte conclusão, representada em 

resumo pela Tabela 2 abaixo, que relata a distribuição do número de projetos de lei tramitados 

em plenário na Câmara dos Deputados por tipo de pauta. Os resultados sugerem que a definição 

de agenda, de fato, se faz pelo Executivo. 

Tabela 2. Resumo da distribuição de Projetos de Lei por Pauta 

                                Distribuição do Número de Projetos de Lei Tramitados em Plenário   

Período Progressistas % Conservadores % Neutros % Total 

I 31 41,89 5 6,76 38 51,35 74 

II 23 22,33 27 26,21 53 51,46 103 

III 8 14,04 22 38,60 27 47,37 57 

Fonte: Elaboração própria 

 Define-se normalização de dados – um termo matemático empregado largamente na 

Ciência da Computação – a seleção de variáveis específicas que sejam relevantes em uma dada 

distribuição estatística, de modo que se eliminem variáveis que não interessam a um 

determinado contexto de análise e se destaquem as variáveis que são de maior relevância. Desse 

modo, a Tabela 3 abaixo propõe uma normalização dos dados apresentados na Tabela 2 anterior, 

excluindo os projetos de Lei com pauta considerada neutra, o que dá um novo recorte aos 

gráficos gerados a partir dela e faz sobressaírem os projetos de Lei com pauta conservadora ou 

progressista. 
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Tabela 3. Resumo da distribuição de Projetos de Lei por Pauta (Normalizado) 

Distribuição (Normalizada) do Número de Projetos de Lei Tramitados em Plenário 

Período Progressistas % Conservadores % Total Prog + Conserv. 

I 31 86,11 5 13,89 36 

II 23 46,00 27 54,00 50 

III 8 26,67 22 73,33 30 

           Fonte: Elaboração própria 

Assim, a importância de se tratar a Tabela 3 acima de forma normalizada, excluindo os 

projetos de lei com pauta neutra, serve para dar maior destaque aos projetos de leis tramitados 

que são realmente importantes para a análise da conjuntura política.  

Por fim, destaque-se que não cabe neste trabalho de cunho acadêmico, questionar-se se 

o impeachment da presidente Dilma configurou-se, de fato, como um golpe pela sua derrubada. 

Parece haver, presentemente, uma compreensão generalizada a esse respeito. 

Observe-se que seguinte legenda foi adotada para os gráficos apresentados adiante: 

• Pauta: progressista (Px); conservadora (Cx); Neutra (Nx); 

• Períodos de análise: Período I (pI); Período II (pII); Período III (pIII); 

4.3. Definição de Agenda no Período I 

O período I da análise ora apresentada refere-se aos dois últimos anos do primeiro 

mandato da presidente Dilma. Vai de janeiro de 2013 até dezembro de 2014. Caracteriza-se por 

ser um governo de centro-esquerda e com viés claramente progressista (BEDRITICHUK, 

2016), seguindo a tendência dos anos anteriores de governo do presidente Lula. Ademais, o 

Congresso nesse período esteve aderente às coalizões governamentais estabelecidas.  

Dilma continuou no seu primeiro mandato adotando os princípios de um modelo 

desenvolvimentista, em que o Estado tem importante papel na regulação e fomento do 

crescimento econômico, bem como na definição das estratégias para o crescimento. As suas 

principais medidas de impacto abordaram questões como a elevação da taxa de juros, a 

definição do um novo valor para o salário mínimo, e um grande corte no orçamento, que teriam 

o objetivo de disciplinar a rápida expansão da economia e conter a inflação, que dava mostras 

de se elevar. Outros grandes interesses do governo eram os juros, o câmbio, o ajuste fiscal, a 

política industrial e a relação comercial com a China. Ao mesmo tempo, seu governo definiu 

sua forte preocupação com a elevação da qualidade de vida das classes desfavorecidas. Várias 

medidas foram adotadas para atingir esse objetivo. 
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Também foram realizados investimentos em obras sociais e de infraestrutura básica, 

incluindo programas habitacionais e de saneamento básico. Tratou da qualificação profissional 

e da abertura do acesso ao ensino universitário para os menos favorecidos financeiramente. 

Cuidou das questões de direitos humanos e de inclusão social e racial. 

Figura 1. Gráfico da Distribuição de Projetos de Lei por Pauta no Período I 

 

 

Enfim, trata-se de um governo progressista e, como tal, fica demonstrado no gráfico da 

Figura 1 acima a distribuição de projetos de lei por pauta nesse período, com a nítida 

predominância da tramitação de projetos de lei progressistas pelo plenário da Câmara dos 

Deputados. Ou seja, nesse período, de fato, o Executivo comandou a definição de pauta. 

4.3.1. Definição de Agenda no Período I (Normalizada) 

Na Figura 2 a seguir, apresenta-se a distribuição de Projetos de Lei tramitados por Pauta 

no período I em forma normalizada. Destaca-se a prevalência no tramite de projetos de lei 

progressistas originários do governo (o Executivo no comando), sendo uma pequena minoria 

os projetos de lei conservadores originários do próprio Legislativo (oposição). 

Px; 31; 42%

Cx; 5; 7%

Nx; 38; 51%

Distribuição do Número de Projetos de Lei por Pauta 

Período I

Px Cx Nx
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Figura 2. Gráfico da Distribuição de Projetos de Lei por Pauta no Período I 
(Normalizado) 

 

 

4.4. Definição de Agenda no Período II 

A análise aqui envolve o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff (de janeiro de 

2015 até 31 de agosto de 2016). Já no início desse segundo mandato, e em retaliação ao seu 

governo, o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e seus aliados, 

aprovaram várias "pautas-bomba" visando a dificultar a governabilidade dessa presidente.  

Pautas-bombas, como são chamados os projetos de lei que geram gastos, são medidas 

que causam impacto nos cofres públicos, aumentam a inflação e a queda da confiança do 

mercado. Como exemplos, podem-se citar os ajustes salariais do funcionalismo público ou o 

bloqueio de novas formas de arrecadação. Tudo isso dificulta que se coloque a economia nos 

trilhos, se poupem gastos e se atinja a meta fiscal (AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA, 

2018a). 

Uma pauta-bomba proposta por Eduardo Cunha, que teve grande impacto, foi a tentativa 

de aprovar um aumento da Desvinculação das Receitas da União (DRU). O governo da 

presidente Dilma lutava na direção oposta à do texto proposto por Cunha, buscando reduzir o 

percentual da DRU. Em outra frente, Cunha buscou comandar as principais comissões da 

Câmara. A discussão mais acirrada deu-se em relação ao controle da poderosa Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ), responsável por votar a constitucionalidade das propostas que 

tramitam na Câmara e por ser a principal instância recursal da Casa em polêmicas que 

envolvem, por exemplo, o Conselho de Ética. 

Px; 31; 86%

Cx; 5; 14%

Distribuição do Número de Projetos de Lei por Pauta 

Período I (Normalizado)

Px Cx
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Ao longo desse período, foram encaminhadas ao plenário da Câmara dos Deputados 

inúmeras proposições incômodas ao governo Dilma. Das proposições de cunho eminentemente 

conservador propostos por Cunha e seus aliados, destacam-se as seguintes: a edição de Medida 

Provisória buscando elevar a tributação de setores beneficiados pela desoneração da folha de 

pagamento; o projeto de revisão da própria desoneração da folha de pagamento; a proposta de 

criação das CPIs do BNDES e dos Fundos de Pensão; a votação das prestações de contas 

pendentes dos governos anteriores para deixar o caminho livre para a análise das contas de 

Dilma no primeiro mandato; a análise de vetos presidenciais a projetos aprovados pelo 

Congresso, como o que muda as regras para a aposentadoria; o rojeto de regularização de 

recursos no exterior não declarados; o projeto de correção do FGTS, que buscava equiparar o 

rendimento do FGTS ao da poupança; a PEC 443, que buscava equiparar salários da AGU e de 

delegados aos do Judiciário. 

Porém, além desses temas incômodos ao governo que entraram na pauta da Câmara, 

Eduardo Cunha também deu celeridade a 12 pedidos de impeachment da presidente Dilma que 

estavam engavetados. Um deles prosperou, e, finalmente, em 31 de agosto de 2016, cai por 

meio de um impeachment comandado por Eduardo Cunha, a presidente Dilma. 

 Com relação à análise dos Projetos de Lei tramitados em plenários nesse período, vê-se 

claramente uma queda de braços entre o Executivo e o Legislativo para controlar a agenda da 

Câmara dos Deputados. Pela máxima da Ciência Política, o Executivo deveria definir a agenda. 

Porém, nesse período o que houve foi o dito “sequestro de agenda” comandado pelo Deputado 

Eduardo Cunha, com o Legislativo também a controlar a agenda. A agenda ficou então dividida 

entre projetos de cunho governamental com pauta progressista versus projetos patrocinados 

pelo Centrão sob o comando de Cunha, com pauta conservadora. 
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Figura 3. Gráfico da Distribuição de Projetos de Lei por Pauta no Período II 

 

 

Isso fica ilustrado de forma clara na distribuição dos projetos de lei por pauta, como 

apresentado na Tabela 2 anterior, e o gráfico apresentado na Figura 3 acima também deixa 

explícito esse contexto. Dos projetos de lei analisados nesse período, destacam-se 23 projetos 

com pauta progressista, 27 projetos de lei com pauta conservadora e 53 projetos de lei com 

pauta neutra. Vê-se que o governo ainda manteve, parcialmente, o poder de controle de agenda, 

mesmo com um Congresso claramente conservador em sua maioria e a serviço de Eduardo 

Cunha. Porém, prevaleceram, por pouca margem de vantagem, os projetos de pauta 

conservadora. Essa atuação do Congresso, desestabilizando o governo da presidente Dilma, foi 

crucial para a sua debacle. 

4.4.1. Definição de Agenda no Período II (Normalizada) 

Na Figura 4 a seguir, apresenta-se a distribuição de Projetos de Lei tramitados por Pauta 

no período II em forma normalizada. Destaca-se a disputa acirrada no tramite entre projetos de 

lei progressistas originários do governo (o Executivo no comando) e os projetos de lei 

conservadores originários do próprio Legislativo (oposição). 

Px; 23; 22%

Cx; 27; 26%

Nx; 53; 52%

Distribuição do Número de Projetos de Lei por Pauta 

Período II

Px Cx Nx
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Figura 4. Gráfico da Distribuição de Projetos de Lei por Pauta no Período II 
(Normalizado) 

 

 

4.5. Definição de Agenda no Período III 

O período III da análise ora apresentada refere-se ao mandato do presidente Michel 

Temer após o impechament da presidente Dilma Roussef. Vai de 31 de agosto de 2016 até 

dezembro de 2017. 

Nesse mandato tampão do presidente Michel Temer, configurado por um governo de 

direita/extrema-direita, chancelado por um Congresso igualmente conservador em sua maioria, 

a definição de agenda mudou da água para o vinho. A pauta passou de progressista para 

conservadora, como pode ser visto com clareza nos gráficos de evolução da pauta apresentados 

na seção 5.4 adiante. Afinal, “não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo: ou serve-se 

a Deus, ou ao dinheiro”. Daí tudo ao todo poderoso “Mercado” 

Dentre as inúmeras proposições de uma agenda anti-povo levadas adiante por este 

governo no terceiro período de análise (período III) proposto nesse trabalho, a proposta de se 

implementar um sistema semipresidencialista no país se destaca. Sem qualquer consulta 

popular, essa proposta foi enviada ao Senado objetivando se transformar em emenda 

constitucional.  

Temer foi denunciado por corrupção duas vezes, tendo comprado votos com ajuda de 

emendas e do loteamento de cargos públicos para se livrar de um processo de impeachment.  

Outra proposição polêmica e claramente conservadora ficou por conta da “reforma” 

trabalhista” proposta.  Foi a aprovação da mais nefasta mudança nas leis trabalhistas de todos 

Px; 23; 46%

Cx; 27; 54%

Distribuição do Número de Projetos de Lei por Pauta 

Período II (Normalizado)

Px Cx
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os tempos. Na prática, essa “reforma” extinguiu a CLT, o FGTS e o 13º, além de transferir para 

os trabalhadores os custos dos processos trabalhistas.  

Ainda nessa agenda, o governo Temer entregou o comando da Petrobrás ao PSDB, tendo 

liquidado o pré-sal a preço de banana – de fato, seu principal objetivo era privatizar a empresa.  

O Governo de Michel Temer nesse terceiro período de análise caracteriza-se como um 

governo declaradamente voltado para os ricos. Por exemplo, acabou-se com o subsídio do gás 

de cozinha para que o custo do botijão não pesasse no bolso dos mais pobres – como resultado 

houve aumento de 70% no gás de cozinha, o que fez as famílias mais carentes retornarem à 

época em que se usava lenha. Adicionalmente, acabou-se com o programa Farmácia Popular – 

que garantia o acesso da população a remédios gratuitos ou a baixo custo. Acabou-se com o 

programa Ciência sem Fronteiras, criado para possibilitar que os universitários de nível de 

graduação sem recursos pudessem ter a experiência de uma temporada no exterior. 

Houve ainda o sucateamento da comunicação pública com a censura na EBC (Empresa 

Brasil de Comunicação) por meio de medida provisória destituindo o Conselho Curador da 

EBC, representante da sociedade civil, e acabou com um mecanismo que garantia da autonomia 

à empresa, a nomeação do seu presidente, com mandato de quatro anos.  

Temer promoveu uma política de criminalização de índios e indigenistas – visando a 

enfraquecer indígenas e quilombolas na luta pela terra.  

Houve redução generalizada do orçamento nas áreas sociais – incluindo cortes de gastos 

na educação, asfixia das universidades públicas federais, políticas de combate à violência contra 

a mulher e contra a homofobia, promoção da igualdade racial, ciência e pesquisa, agricultura 

familiar, programa de aquisição de alimentos, combate ao trabalho escravo, reforma agrária e 

demarcação de terras indígenas e quilombolas e encolhimento do crédito para a casa própria. 

Houve um recrudescimento da violência policial no enfrentamento de passeatas como 

aquela do Fora Temer em Brasília e outras capitais, onde os manifestantes foram fortemente 

reprimidos, inclusive com a ajuda das Forças Armadas. O presidente, apelando à chamada 

garantia da lei e da ordem (GLO) impôs aos militares a árdua tarefa de intervenção no Rio de 

Janeiro. Até agora essa intervenção mostrou-se um fiasco. 

A mais gritante das proposições tramitadas no plenário da Câmara dos Deputados foi 

justamente o perdão das dívidas dos ricos. Ademais, objetivando angariar o apoio dos ruralistas 

no Congresso, Temer cedeu espaço aos grileiros de terras sem vetos uma lei que permite a 

regularização de áreas públicas de até 2.500 hectares invadidas até 2011. Ou seja, anistiou a 

grilagem. A seguir, transformou 9 bilhões de multas ambientais em prestação de serviços. E 

não só, perdoou a dívida da classe ruralista com o Funrural.  
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A Figura 5, abaixo, é bastante ilustrativa desse período, aclarando no gráfico a 

Distribuição de Projetos de Lei por Pauta no Período III. 39 % dos projetos de lei tramitados 

com pauta conservadora, contra apenas 14 % desses projetos com pauta progressista.  

Figura 5. Gráfico da Distribuição de Projetos de Lei por Pauta no Período III 

 

 

4.5.1. Definição de Agenda no Período III (Normalizada) 

Na Figura 6 a seguir, apresenta-se a distribuição de Projetos de Lei tramitados por Pauta 

no período III em forma normalizada. Destaca-se a prevalência no tramite de projetos de lei 

conservadores originários do governo (o Executivo no comando novamente, com Michel 

Temer), sendo uma pequena minoria os projetos de lei progressistas originários do próprio 

Legislativo (oposição). Comparando-se com o período I apresentado na seção 5.1.1 anterior, 

houve uma guinada de 180 graus no teor e na pauta dos projetos de lei tramitados na Câmara 

dos Deputados. 
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Figura 6. Gráfico da Distribuição de Projetos de Lei por Pauta no Período III 
(Normalizado) 

 

 

5. CONCLUSÕES 

Finalmente, pode-se chegar ao ponto principal da análise ora ensejada. A análise 

proposta buscou, particularmente, o momento político pelo qual estamos passando – com um 

recorte temporal que vai dos dois últimos anos do primeiro mandato da presidente Dilma (2013-

2014), passando pelo seu segundo mandato (janeiro de 2015 até 31 de agosto de 2016) e depois 

do processo de impeachment, a tomada de poder pelo presidente Michel Temer (31 de agosto 

de 2016 até dezembro de 2017).  

5.1. Análise da Evolução da Pauta Período a Período 

Verificou-se, empiricamente, que a ruptura (qual seja, a mudança na definição de 

agenda da Câmara dos Deputados) acontece exatamente a partir da posse do presidente Temer 

(31 de agosto de 2016), com a agenda legislativa dando uma guinada de 180 graus, e mudando, 

eventualmente, os objetivos de governo que se pretendiam alcançar anteriormente. Verifica-se, 

também, que o início da perda da base do governo Dilma acontece já no início do seu segundo 

mandato, por intermédio das chamadas “pautas bombas”, patrocinadas pelo deputado Eduardo 

Cunha, então presidente da Câmara dos deputados. 

 Com os dados apresentados anteriormente, ilustrados por gráficos interpretativos, pôde-

se verificar empiricamente que o poder Executivo controla e estabelece a agenda de proposições 

legislativas dentro do modelo político do regime de Presidencialismo de Coalizão 

(FIGUEIREDO e LIMONGI, 1995a). Foram analisados, em particular, os projetos de lei em 
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tramitação na Câmara dos Deputados nos três períodos propostos, ou melhor, foram analisados 

os projetos de lei tramitados no plenário da Câmara dos Deputados nesses três períodos.  

 Vê-se claramente que a agenda do Legislativo muda com a posse do presidente Temer 

após o processo de impeachment da presidente Dilma. Apresenta-se, na Figura 7 abaixo, o 

gráfico de Barras da Evolução do Número de Projetos de Lei por Pauta Período a Período. Ele 

fala por si. A inflexão ocorre de forma radical entre o período I e o período III, passando 

inicialmente por um estágio intermediário, representado pelo período II. O contexto político de 

cada um desses períodos é sugestivo e já foi explicado nas seções anteriores deste capítulo.  

Figura 7. Gráfico de Barras da Evolução do Número de Projetos de Lei por Pauta 
Período a Período 

 

 

Adicionalmente, inclui-se, abaixo, na Figura 8, o gráfico de Linhas da Evolução do 

Número de Projetos de Lei por Pauta Período a Período. Ele explicita ainda mais o complexo 

entendimento da definição de pauta no Legislativo, afirmando categoricamente o paradigma 

definido por FIGUEIREDO e LIMONGI (1995a) em seu aforismo clássico, onde: “o poder 

Executivo controla e estabelece a agenda de proposições legislativas dentro do modelo político 

do regime de Presidencialismo de Coalizão”.  
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Figura 8. Gráfico de Linhas da Evolução do Número de Projetos de Lei por Pauta 
Período a Período 

 

 

O ex-presidente Lula, parafraseando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, havia 

afirmado: “O Brasil não é um Fusquinha, que pode dar um cavalo-de-pau, é um transatlântico. 

Se a virada não for feita aos poucos, pode afundar. E nós não temos vocação para Titanic”.  

(Revista Veja, 2003). 

Dessarte, ao observar os dados aqui apresentados, vê-se que nos três períodos 

analisados, o que houve foi um verdadeiro cavalo-de-pau. Espera-se que o Estado Brasileiro 

não venha a afundar por conta dessas mudanças de pauta ao longo do período I até o período 

III. 
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5.2. Sugestões para Trabalhos Futuros 

A pesquisa ora apresentada, de cunho qualitativo-quantitativo, pode ser empregada em 

outros contextos e recortes históricos, porém, com o mesmo objetivo geral. Este estudo é 

quantitativo por utilizar-se das estatísticas produzidas anualmente pela Secretaria Geral da 

Mesa (SGM) da Câmara dos Deputados, o que permitiu que as variáveis inicialmente sugeridas 

fossem observadas a partir de suas frequências relativas e absolutas, o que acabou gerando a 

Tabela 2 apresentada no início deste Capítulo. A pesquisa é também qualitativa no sentido de 

utilizar a análise do conteúdo para a classificação e caracterização dos projetos de lei 

individualmente, período a período, considerando-se as variáveis de maior interesse (teor e 

pauta). 

 Finalmente, as evidências que surgiram a partir desta pesquisa, sugerindo as 

características, os determinantes e as consequências dos contextos analisados, podem ser 

estendidas para que possam abranger as seguintes situações: em primeiro lugar, o primeiro 

mandato da presidente Dilma poderia incluir os dois primeiros anos (2011 e 2012) na análise. 

Não se incluíram estes anos no período I por falta de tempo hábil.  

 Em segundo lugar, a análise poderia ter incluído também o final do governo Termer (até 

dezembro de 2018) no período III. Não se incluiu aqui por razões de temporalidade óbvia. 

Adicionalmente, além da análise se limitar aos projetos de lei tramitados no plenário da Câmara 

dos Deputados, diversas outras proposições ali tramitadas poderiam ser consideradas, 

principalmente as Propostas de Emenda à Constituição e as Medidas Provisórias. Esses tipos 

de proposições são bastante significativas no sentido de se perceberem os movimentos em 

termos de definição de agenda que ocorrem no Legislativo. Por fim, sugerimos que se analisem 

também, de forma separada, os projetos de lei aprovados por sessão legislativa. 
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ANEXO I – Tabela com a Definição de Pauta no Legislativo 
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Tabela 4. A Definição de Pauta no Legislativo 

PAUTA 

 CONSERVADORA PROGRESSISTA 

 Democracia:  

1 Favorável a interesses da elite 
econômica (rentista) 

Favorável a um Estado voltado para o 
bem-estar social 

2 Favorável ao interesse de 
oligarquias/elites 

Favorável à Soberania Popular 

3 Favorável às reformas que tramitam no 
Congresso sem a devida discussão com 
a sociedade  

Contrário às reformas que tramitam no 
Congresso sem a devida discussão com a 
sociedade  

4 Contrário a uma forma de poder 
soberano com o abandono da tradição 
oligárquica 

Favorável a uma forma de poder soberano 
com o abandono da tradição oligárquica 

5 Contrário a uma nação que seja uma 
congregação humanista, solidária e de 
responsabilidade sócio ambiental 

Favorável a uma nação que seja uma 
congregação humanista, solidária e de 
responsabilidade sócio ambiental 

6 Contrário ao fortalecimento das 
instituições 

Favorável ao fortalecimento das 
instituições 

7 Contrário à existência de partidos 
políticos 

Favorável à existência de partidos 
políticos 

8 Contrário à construção de uma nação 
mais justa 

Favorável à construção de uma nação mais 
justa 

9 Favorável ao sistema financeiro 
internacional (a "banca") versus o 
Estado Nacional Soberano 

Contrário ao sistema financeiro 
internacional (a "banca") versus o Estado 
Nacional Soberano 

10 Favorável ao golpe político e à entrega 
das riquezas do Brasil 

Contrário ao golpe político e à entrega das 
riquezas do Brasil 

11 Contrário à convocação de uma 
Assembleia Nacional Constituinte para 
reforma do Estado  

Favorável à convocação de uma 
Assembleia Nacional Constituinte para 
reforma do Estado  

12 Contrário a um Plebiscito Revogatório 
para cancelar todas as medidas lesa 
pátria feita pelo governo atual  

Favorável a um Plebiscito Revogatório 
para cancelar todas as medidas lesa pátria 
feita pelo governo atual  

13 Favorável ao rompimento do pacto da 
República instituído com a Constituição 
de 1988 

Contrário ao rompimento do pacto da 
República instituído com a Constituição 
de 1988 

14 Favorável à entrega do poder aos 
militares 

Contrário à entrega do poder aos militares 

15 Favorável à defesa do patrimonialismo Contrário à defesa do patrimonialismo 
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16 Favorável à defesa das oligarquias Contrário à defesa das oligarquias 

17 Favorável à defesa de um Estado 
totalitário (ditadura) 

Contrário à defesa de um Estado totalitário 
(ditadura) 

18 Saudosistas da ditadura militar Contrário à ditadura militar 

19 Contrário à defesa do accountability 
político 

Favorável à defesa do accountability 
político 

20 Favorável às ideias do laboratório do 
fascismo pós-moderno, que transforma o 
ódio de classe em política de Estado e a 
informação, em mercadoria, visando à 
formação de pessoas que não pensam e 
são contra quem não tem as mesmas 
opiniões. 

Contrário às ideias do laboratório do 
fascismo pós-moderno, que transforma o 
ódio de classe em política de Estado e a 
informação, em mercadoria, visando à 
formação de pessoas que não pensam e são 
contra quem não tem as mesmas opiniões. 

 Social:  

21 Favorável à manutenção das instituições 
sociais tradicionais no contexto da 
cultura e da civilização (incluindo a 
religião, a Monarquia, o Governo 
Parlamentar, os "direitos de 
propriedade" e a hierarquia social) 

Contrário à manutenção das instituições 
sociais tradicionais no contexto da cultura 
e da civilização (incluindo a religião, a 
Monarquia, o Governo Parlamentar, os 
"direitos de propriedade" e a hierarquia 
social) 

22 Favorável a uma defesa geral da 
desigualdade social e econômica 

Contrário a uma defesa geral da 
desigualdade social e econômica 

23 Contrário à proteção aos mais os 
vulneráveis - na medida em que 
dificultam o acesso aos programas 
sociais 

Favorável à proteção aos mais os 
vulneráveis - na medida em que ampliam 
o acesso aos programas sociais 

24 Favorável a políticas pró-mercado Favorável a políticas pró-coletividade 

25 Contrário às políticas de incentivo à 
participação das mulheres na política 

Favorável às políticas de incentivo à 
participação das mulheres na política 

26 Contrário às políticas de combate à 
pobreza extrema 

Favorável às políticas de combate à 
pobreza extrema 

27 Contrário à demarcação de terras 
indígenas 

Favorável à demarcação de terras 
indígenas 

28 Contrário a programas e propostas para 
tornar o Brasil mais justo, igualitário, 
livre e desenvolvido 

Favorável a programas e propostas para 
tornar o Brasil mais justo, igualitário, livre 
e desenvolvido 

29 Contrário aos movimentos sociais: MST, 
MTST, etc. 

Favorável aos movimentos sociais: MST, 
MTST, etc. 

30 Contrário ao combate a qualquer forma 
de discriminação, protegendo a mulher, 
sobretudo a gestante, na busca 
incessante da igualdade 

Favorável ao combate a qualquer forma de 
discriminação, protegendo a mulher, 
sobretudo a gestante, na busca incessante 
da igualdade 
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31 Contrário à proteção das pessoas com 
deficiência, idosos e jovens, entre outros 
segmentos 

Favorável à proteção das pessoas com 
deficiência, idosos e jovens, entre outros 
segmentos 

32 Contrário à atuação do Estado para 
garantir a igualdade de oportunidades 
aos seus cidadãos 

Favorável à atuação do Estado para 
garantir a igualdade de oportunidades aos 
seus cidadãos 

33 Contrário à atuação do Estado para 
garantir a proteção aos mais pobres 

Favorável à atuação do Estado para 
garantir a proteção aos mais pobres 

34 Contrário à legalização da maconha Favorável à legalização da maconha 

35 Favorável à prevalência do interesse 
privado sobre o público 

Favorável à prevalência do interesse 
público sobre o privado 

36 Contrário às políticas de redistribuição 
de terras 

Favorável às políticas de redistribuição de 
terras 

37 Contrário a projetos macroeconômicos e 
sociais que podem ajudar na geração de 
empregos e na distribuição de renda 

Favorável a projetos macroeconômicos e 
sociais que podem ajudar na geração de 
empregos e na distribuição de renda 

38 Favorável à supremacia do capital e aos 
interesses minoritários de grupos da 
sociedade 

Contrário à supremacia do capital e aos 
interesses minoritários de grupos da 
sociedade 

39 Favorável a uma cultura de desigualdade 
e contrário ao republicanismo 
(igualdade, liberdade e fraternidade) 

Contrário a uma cultura de desigualdade e 
favorável ao republicanismo (igualdade, 
liberdade e fraternidade) 

40 Favorável aos ataques a direitos 
conquistados pelo povo visando a 
beneficiar a elite econômica nacional ou 
estrangeira 

Contrário aos ataques a direitos 
conquistados pelo povo visando a 
beneficiar a elite econômica nacional ou 
estrangeira 

41 Favorável à defesa de interesses da elite Favorável à busca da igualdade social 

42 Contrário às políticas de inclusão social 
com distribuição de renda 

Favorável às políticas de inclusão social 
com distribuição de renda 

43 Contrário às políticas de redução das 
desigualdades regionais e sociais 

Favorável às políticas de redução das 
desigualdades regionais e sociais 

 Inclusão social:  

44 Contrário às políticas públicas de 
inclusão social 

Favorável às políticas públicas de inclusão 
social 

45 Contrário a um(a) presidente que saiba 
escutar os mais pobres 

Favorável a um(a) presidente que saiba 
escutar os mais pobres 

46 Contrário ao casamento de pessoas do 
mesmo sexo 

Favorável ao casamento de pessoas do 
mesmo sexo 

47 Contrário à adoção de crianças por 
pessoas do mesmo sexo 

Favorável à adoção de crianças por 
pessoas do mesmo sexo 
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48 Contrário à garantia de um serviço 
público de qualidade. 

Favorável à garantia de um serviço 
público de qualidade. 

49 Contrário ao programa Bolsa Família Favorável ao programa Bolsa Família 

50 Contrário ao programa Luz para Todos Favorável ao programa Luz para Todos 

51 Contrário à defesa das políticas 
afirmativas (como as cotas) 

Favorável à defesa das políticas 
afirmativas (como as cotas) 

52 Contrário à ideia de o Estado proteger os 
mais pobres (p.ex.: bolsa família) 

Favorável à ideia de o Estado proteger os 
mais pobres (p.ex.: bolsa família) 

53 Contrário ao programa de bolsas de 
estudo universitárias do governo federal 
para indígenas e quilombolas 

Favorável ao programa de bolsas de 
estudo universitárias do governo federal 
para indígenas e quilombolas 

 Educação:  

54 Contrário ao modelo de universidade 
pública e gratuita 

Favorável ao modelo de universidade 
pública e gratuita 

55 Favorável à estagnação do ensino 
universitário 

Favorável à expansão do ensino 
universitário 

56 Favorável à expansão da universidade 
privada 

Favorável à expansão da universidade 
pública e gratuita 

57 Contrário às políticas de cotas de acesso 
à universidade para alunos de escolas 
públicas 

Favorável às políticas de cotas de acesso à 
universidade para alunos de escolas 
públicas 

58 Contrário às políticas de cotas de acesso 
à universidade para negros 

Favorável às políticas de cotas de acesso à 
universidade para negros 

59 Contrário às políticas de cotas de acesso 
à universidade para índios 

Favorável às políticas de cotas de acesso à 
universidade para índios 

60 Favorável ao sucateamento da educação 
pública 

Contrário ao sucateamento da educação 
pública 

61 Favorável à privatização e 
monopolização da educação 

Contrário à privatização e monopolização 
da educação 

62 Favorável a uma educação tratada como 
mera mercadoria 

Contrário a uma educação tratada como 
mera mercadoria 

63 Favorável aos projetos para a educação 
que seguem a lógica do mercado (p.ex., 
impondo “planos de metas” e “foco no 
resultado”) 

Contrário aos projetos para a educação 
que seguem a lógica do mercado (p.ex., 
impondo “planos de metas” e “foco no 
resultado”) 

64 Favorável à instrumentalização da 
dominação por meio do currículo (tirar 
Filosofia e Sociologia, disciplinas que 
fazem o indivíduo desenvolver o senso 
crítico, do currículo do Ensino 
Médio), limitando o poder de crítica dos 
alunos 

Contrário à instrumentalização da 
dominação por meio do currículo (tirar 
Filosofia e Sociologia, disciplinas que 
fazem o indivíduo desenvolver o senso 
crítico, do currículo do Ensino 
Médio), limitando o poder de crítica dos 
alunos 
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65 Contrário à ideia mestra que educação é 
um dos pilares elementares para se 
reformular e remodelar uma sociedade 

Favorável à ideia mestra que educação é 
um dos pilares elementares para se 
reformular e remodelar uma sociedade 

66 Favorável à asfixia da autonomia das 
universidades públicas 

Contrário à asfixia da autonomia das 
universidades públicas 

67 Contrário aos programas de 
financiamento estudantil 

Favorável aos programas de 
financiamento estudantil 

68 Favorável ao programa Escola Sem 
Partido, que proíbe professores de se 
manifestarem em sala de aula sobre 
posições políticas, ideológicas ou 
religiosas 

Contrário ao programa Escola Sem 
Partido, que proíbe professores de se 
manifestarem em sala de aula sobre 
posições políticas, ideológicas ou 
religiosas 

69 Favorável ao projeto escola sem partido Contrário ao projeto escola sem partido 

70 Contrário à Política Nacional de 
Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva (PNEEPEI) - 
modelo de vanguarda que garantiu o 
acesso de alunos e alunas com 
deficiência ao ensino regular comum e, 
de forma concomitante, ao atendimento 
educacional especializado. 

Favorável à Política Nacional de 
Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva (PNEEPEI) - modelo 
de vanguarda que garantiu o acesso de 
alunos e alunas com deficiência ao ensino 
regular comum e, de forma concomitante, 
ao atendimento educacional 
especializado. 

 Justiça:  

71 Contrário à defesa das garantias 
fundamentais que estão na Constituição 

Favorável à defesa das garantias 
fundamentais que estão na Constituição 

72 Favorável a tribunais de exceção 
seletivos 

Contrário a tribunais de exceção seletivos 

73 Favorável ao entendimento das cortes 
segundo qual o “patrimônio” é mais 
importante que a “liberdade” dos 
indivíduos 

Contrário ao entendimento das cortes 
segundo qual o “patrimônio” é mais 
importante que a “liberdade” dos 
indivíduos 

74 Contrário às mobilizações pela ocupação 
de terras pertencentes a pessoas 
envolvidas em corrupção 

Favorável às mobilizações pela ocupação 
de terras pertencentes a pessoas 
envolvidas em corrupção 

75 Favorável a uma mitigação do Estado 
Democrático de Direito 

Contrário a uma mitigação do Estado 
Democrático de Direito 

76 Contrário à defesa intransigente das 
liberdades e dos direitos fundamentais e 
sociais 

Favorável à defesa intransigente das 
liberdades e dos direitos fundamentais e 
sociais 

77 Favorável a uma Justiça do Trabalho 
inacessível a demandas legítimas dos 
trabalhadores 

Contrário a uma Justiça do Trabalho 
inacessível a demandas legítimas dos 
trabalhadores 

78 Favorável ao movimento pela extinção 
da Justiça do Trabalho 

Contrário ao movimento pela extinção da 
Justiça do Trabalho 



54 
 

79 Contrário seletivamente ao devido 
processo legal, a presunção de inocência 
e as garantias individuais 

Favorável ao devido processo legal, a 
presunção de inocência e as garantias 
individuais 

 Direitos Humanos  

80 Contrário ao direito das minorias  Favorável aos direitos das minorias  

81 Contrário ao pluralismo cultural Favorável ao pluralismo cultural  

82 Contrário aos direitos e à proteção dos 
povos indígenas 

Favorável aos direitos e da proteção aos 
povos indígenas 

83 Favorável aos projetos de infraestrutura, 
de expansão agrícola ou de mineração 
planejados ou em operação dentro de 
terras indígenas 

Contrário aos projetos de infraestrutura, 
de expansão agrícola ou de mineração 
planejados ou em operação dentro de 
terras indígenas 

84 Contrário à demarcação de terras 
indígenas 

Favorável à demarcação de terras 
indígenas 

85 Contrário aos direitos e à proteção dos 
povos quilombolas 

Favorável aos direitos e à proteção dos 
povos quilombolas 

86 Contrário à proteção dos negros via 
reparação histórica dos seus direitos 

Favorável à proteção dos negros via 
reparação histórica dos seus direitos 

87 Contrário aos direitos das pessoas com 
deficiência 

Favorável aos direitos das pessoas com 
deficiência 

88 Contrário ao avanço na agenda de 
proteção aos LGBTs 

Favorável ao avanço na agenda de 
proteção aos LGBTs 

89 Favorável à flexibilização das regras 
para licenciamento ambiental de 
empreendimentos realizados dentro de 
áreas indígenas 

Contrário à flexibilização das regras para 
licenciamento ambiental de 
empreendimentos realizados dentro de 
áreas indígenas 

90 Favorável à expansão do agronegócio 
para dentro de territórios indígenas 

Contrário à expansão do agronegócio para 
dentro de territórios indígenas 

91 Contrário à rejeição da ideia de punição 
criminal às mulheres que fazem aborto. 

Favorável à rejeição da ideia de punição 
criminal às mulheres que fazem aborto. 

92 Contrário à ideia que os direitos 
humanos devem valer para todos, 
inclusive bandidos 

Favorável à ideia que os direitos humanos 
devem valer para todos, inclusive 
bandidos 

93 Favorável à relativização da defesa dos 
direitos humanos 

Favorável à defesa plena dos direitos 
humanos 

94 Favorável à redução da maioridade penal Contrário à redução da maioridade penal 

95 Favorável à defesa de teses machistas e 
misóginas 

Contrário à defesa de teses machistas e 
misóginas 

96 Contrário ao respeito às múltiplas 
maneiras de ser, à diversidade sexual e 

Favorável ao respeito às múltiplas 
maneiras de ser, à diversidade sexual e ao 
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ao princípio da igual autonomia de 
mulheres e de homens 

princípio da igual autonomia de mulheres 
e de homens 

 Relações exteriores:  

97 Favorável à defesa dos interesses 
estrangeiros 

Favorável à defesa dos interesses 
nacionais/da Soberania Nacional 

98 Contrário ao fortalecimento das relações 
econômicas do Brasil com os vizinhos 
latino-americanos e os países da África e 
da Ásia 

Favorável ao fortalecimento das relações 
econômicas do Brasil com os vizinhos 
latino-americanos e os países da África e 
da Ásia 

99 Contrário aos Brics, juntamente com 
suas relações comerciais e políticas de 
transferência de tecnologias nos setores 
militar e de saúde, além da produção de 
medicamentos 

Favorável aos Brics, juntamente com suas 
relações comerciais e políticas de 
transferência de tecnologias nos setores 
militar e de saúde, além da produção de 
medicamentos 

100 Contrário a instrumentos de integração 
regional da América Latina, como a 
UNASUL (União de Nações Sul-
Americanas) 

Favorável a instrumentos de integração 
regional da América Latina, como a 
UNASUL (União de Nações Sul-
Americanas) 

101 Contrário ao apoio à questão palestina Favorável ao apoio à questão palestina 

102 Contrário ao apoio à construção do porto 
de Mariel em Cuba 

Favorável ao apoio à construção do porto 
de Mariel em Cuba 

103 Contrário à ampliação do comercio 
internacional com o continente africano  

Favorável à ampliação do comercio 
internacional com o continente africano  

104 Favorável ao fechamento de embaixadas 
na África 

Contrário ao fechamento de embaixadas 
na África 

105 Favorável a uma política externa passiva 
e submissa a interesses de grandes 
potências 

Contrário a uma política externa passiva e 
submissa a interesses de grandes potências 

 Saúde:  

106 Favorável ao desmonte e redução da 
abrangência do SUS 

Contrário ao desmonte e redução da 
abrangência do SUS 

107 Contrário ao fortalecimento do SUS Favorável ao fortalecimento do SUS 

108 Favorável aos planos de saúde privados Contrário à excessiva difusão dos planos 
de saúde privados 

109 Favorável à criação de planos populares 
de saúde, com acesso a menos serviços 
do que a cobertura mínima obrigatória 
determinada pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 

Contrário à criação de planos populares de 
saúde, com acesso a menos serviços do 
que a cobertura mínima obrigatória 
determinada pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 

110 Favorável ao desmonte de laboratórios 
farmacêuticos nacionais 

Contrário ao desmonte de laboratórios 
farmacêuticos nacionais 
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111 Favorável ao desmonte das unidades de 
pronto atendimento 

Contrário ao desmonte das unidades de 
pronto atendimento 

112 Favorável à ideia de punição criminal às 
mulheres que fazem aborto 

Contrário à ideia de punição criminal às 
mulheres que fazem aborto 

113 Contrário ao programa Mais Médicos Favorável ao programa Mais Médicos 

114 Favorável à flexibilização das regras 
para o funcionamento das Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs) – com 
diminuição do número de médicos 

Contrário à flexibilização das regras para 
o funcionamento das Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) – com diminuição 
do número de médicos 

115 Favorável ao fechamento de unidades do 
programa Farmácia Popular 

Contrário ao fechamento de unidades do 
programa Farmácia Popular 

116 Favorável aos cortes de verbas para a 
saúde pública 

Contrário aos cortes de verbas para a 
saúde pública 

117 Contrário à garantia de atendimento 
médico a vítimas de violência sexual 

Favorável à garantia de atendimento 
médico a vítimas de violência sexual 

118 Favorável ao programa de esterilização 
dos pobres como meio de combater a 
criminalidade e a miséria 

Contrário ao programa de esterilização 
dos pobres como meio de combater a 
criminalidade e a miséria 

 Habitação:  

119 Favorável a políticas de financiamento 
imobiliário para os mais ricos 

Favorável a políticas de financiamento 
imobiliário para os mais pobres 

120 Contrário ao programa Minha Casa 
Minha Vida para trabalhadores de baixa 
renda 

Favorável ao programa Minha Casa 
Minha Vida para trabalhadores de baixa 
renda 

121 Contrário a políticas públicas que 
atendam à demanda por moradia popular 
na cidade e no país 

Favorável a políticas públicas que 
atendam à demanda por moradia popular 
na cidade e no país 

122 Contrário ao direito à moradia para 
famílias carentes, inclusive o uso de 
edifícios ou terrenos que não cumprem 
sua função social 

Favorável ao direito à moradia para 
famílias carentes, inclusive o uso de 
edifícios ou terrenos que não cumprem sua 
função social 

123 Contrário à legislação que promove a 
função social da propriedade 

Favorável à legislação que promove a 
função social da propriedade 

 Economia:  

124 Contrário à atuação do Estado para 
garantir o crescimento econômico do 
país 

Favorável à atuação do Estado para 
garantir o crescimento econômico do país 

125 Favorável ao controle da economia pelo 
mercado - mais mercado e menos Estado 

Favorável ao controle da economia pelo 
Estado – mais Estado e menos mercado 

126 Favorável à concentração de renda Contrário à concentração de renda 
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127 Contrário à intervenção do Estado na 
Economia 

Favorável à intervenção do Estado na 
Economia 

128 Contrário à estatização de empresas 
privadas que prestam serviços de 
interesse público relevante 

Favorável à estatização de empresas 
privadas que prestam serviços de interesse 
público relevante 

129 Favorável à privatização de empresas 
estatais 

Contrário à privatização de empresas 
estatais 

130 Favorável à privatização, sobretudo de 
setores estratégicos, como na área de gás 
e petróleo 

Contrário à privatização, sobretudo de 
setores estratégicos, como na área de gás e 
petróleo 

131 Favorável à privatização da Eletrobrás, 
de Furnas e do setor elétrico 

Contrário à privatização da Eletrobrás, de 
Furnas e do setor elétrico 

132 Favorável à independência do Banco 
Central 

Contrário à independência do Banco 
Central 

133 Contrário às políticas de combate às 
desigualdades econômicas 

Favorável às políticas de combate às 
desigualdades econômicas 

134 Favorável à supremacia da empresa 
estrangeira sobre a nacional. 

Favorável à supremacia da empresa 
nacional sobre a estrangeira. 

135 Favorável à coordenação dos agentes 
econômicos com vista aos interesses 
estrangeiros 

Favorável a políticas de coordenação dos 
agentes econômicos com vista aos 
interesses do País 

136 Contrário às políticas de fomento do 
BNDES 

Favorável às políticas de fomento do 
BNDES 

137 Contrário às políticas de 
desenvolvimento produtivo que 
valorizam o patrimônio nacional 

Favorável às políticas de desenvolvimento 
produtivo que valorizam o patrimônio 
nacional 

138 Favorável ao financiamento estatal para 
empresas que pretendam adquirir ativos 
públicos 

Contrário ao financiamento estatal para 
empresas que pretendam adquirir ativos 
públicos 

139 Favorável ao conceito de Estado mínimo Contrário ao conceito de Estado mínimo 

140 Favorável à regulamentação econômica 
sob a ótica do mercado 

Contrário à regulamentação econômica 
sob a ótica do mercado 

141 Contrário ao desenvolvimento nacional 
pelo viés estratégico impulsionador e 
indutor do Estado. 

Favorável ao desenvolvimento nacional 
pelo viés estratégico impulsionador e 
indutor do Estado. 

142 Contrário a uma reforma tributária onde 
o rico pague mais impostos que os 
pobres 

Favorável a uma reforma tributária onde o 
rico pague mais impostos que os pobres 

143 Contrário à atuação ativa do estado na 
economia para promover o crescimento 

Favorável à atuação ativa do estado na 
economia para promover o crescimento 
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144 Contrário ao Estado no papel de indutor 
do crescimento econômico, por meio de 
investimentos em pesquisa e 
infraestrutura 

Favorável ao Estado no papel de indutor 
do crescimento econômico, por meio de 
investimentos em pesquisa e infraestrutura 

145 Contrário à tributação de lucros e 
dividendos 

Favorável à tributação de lucros e 
dividendos 

146 Contrário à taxação de grandes fortunas Favorável à taxação de grandes fortunas 

147 Contrário ao fortalecimento do mercado 
interno, mediante aumento de salário e 
de financiamento ao consumo e à 
produção 

Favorável ao fortalecimento do mercado 
interno, mediante aumento de salário e de 
financiamento ao consumo e à produção 

148 Contrário ao aumento da alíquota do 
imposto sobre heranças 

Favorável ao aumento da alíquota do 
imposto sobre heranças 

149 Favorável a uma política de classe em 
favor dos mais ricos 

Contrário a uma política de classe em 
favor dos mais ricos 

150 Favorável à flexibilização da chamada 
"regra de ouro" das contas públicas 
(regra constitucional - artigo 197, inciso 
III - proíbe que o governo federal faça 
empréstimos para bancar despesas 
correntes, como o custeio da máquina 
pública) 

Contrário à flexibilização da chamada 
"regra de ouro" das contas públicas (regra 
constitucional - artigo 197, inciso III - 
proíbe que o governo federal faça 
empréstimos para bancar despesas 
correntes, como o custeio da máquina 
pública) 

151 Contrário à máxima de que a economia 
de mercado e a livre iniciativa tem que 
estar, senão subordinadas, pelo menos 
adequadas às exigências superiores do 
direito à vida, do bem comum, do 
interesse público, do projeto de Nação 

Favorável à máxima de que a economia de 
mercado e a livre iniciativa tem que estar, 
senão subordinadas, pelo menos 
adequadas às exigências superiores do 
direito à vida, do bem comum, do interesse 
público, do projeto de Nação 

152 Favorável aos interesses do grande 
capital internacional e interesses de 
nações poderosas 

Contrário aos interesses do grande capital 
internacional e interesses de nações 
poderosas 

153 Contrário aos impostos sobre a renda dos 
mais ricos, lucros e dividendos, 
patrimônio, grandes fortunas e herança, 
assim como sobre doações e remessas de 
lucros ao exterior 

Favorável aos impostos sobre a renda dos 
mais ricos, lucros e dividendos, 
patrimônio, grandes fortunas e herança, 
assim como sobre doações e remessas de 
lucros ao exterior 

154 Favorável ao fim do Fundo Soberano do 
Petróleo para a Educação e para a Saúde 

Contrário ao fim do Fundo Soberano do 
Petróleo para a Educação e para a Saúde 

155 Contrário as políticas de atualização 
controlada das tarifas públicas ou dos 
preços administrados, como energia 
elétrica e combustíveis 

Favorável às políticas de atualização 
controlada das tarifas públicas ou dos 
preços administrados, como energia 
elétrica e combustíveis 

156 Favorável à defesa dos interesses 
empresariais 

Favorável à defesa dos interesses sociais 
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157 Contrário as políticas de atualização das 
tarifas públicas ou dos preços 
administrados, como energia elétrica e 
combustíveis 

Favorável às políticas de atualização das 
tarifas públicas ou dos preços 
administrados, como energia elétrica e 
combustíveis 

158 Favorável às proposições que aumentam 
as despesas governamentais (pautas 
bombas) 

Contrário às proposições que aumentam 
as despesas governamentais (pautas 
bombas) 

159 Contrário às políticas de 
desenvolvimento do mercado interno 

Favorável às políticas de desenvolvimento 
do mercado interno 

160 Contrário à estrita regulamentação da 
remessa de lucros de empresas para o 
exterior 

Favorável à estrita regulamentação da 
remessa de lucros de empresas para o 
exterior 

161 Favorável à ideia que desenvolvimento 
econômico é só crescimento do produto 
e não de desenvolvimento social 

Contrário à ideia que desenvolvimento 
econômico é só crescimento do produto e 
não de desenvolvimento social 

162 Favorável às políticas de rígido controle 
monetário (via juros altos e diminuição 
da oferta de crédito) e fiscal (via redução 
dos gastos públicos e aumento das 
receitas governamentais) 

Contrário às políticas de rígido controle 
monetário (via juros altos e diminuição da 
oferta de crédito) e fiscal (via redução dos 
gastos públicos e aumento das receitas 
governamentais) 

163 Contrário ao fomento pelo BNDES do 
desenvolvimento e internacionalização 
de empresas brasileiras que passaram a 
atuar como multinacionais 

Favorável ao fomento pelo BNDES do 
desenvolvimento e internacionalização de 
empresas brasileiras que passaram a atuar 
como multinacionais 

164 Contrário à Política de Desenvolvimento 
Competitivo que consistia em: desonerar 
a carga tributária; fortalecer o comércio 
exterior; inovar em tecnológica e em 
investimentos 

Favorável à Política de Desenvolvimento 
Competitivo que consistia em: desonerar a 
carga tributária; fortalecer o comércio 
exterior; inovar em tecnológica e em 
investimentos 

165 Contrário ao Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec) 

Favorável ao Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec) 

166 Favorável à venda de patrimônio público 
para resolver um problema de caixa 

Contrário à venda de patrimônio público 
para resolver um problema de caixa 

167 Contrário ao nacionalismo, à defesa da 
soberania nacional e do patrimônio 
público, considerados indispensáveis 
para um projeto de desenvolvimento 
estratégico 

Favorável ao nacionalismo, à defesa da 
soberania nacional e do patrimônio 
público, considerados indispensáveis para 
um projeto de desenvolvimento 
estratégico 

 Segurança pública:  

168 Favorável às propostas de flexibilização 
de Estatuto do desarmamento 

Contrário às propostas de flexibilização de 
Estatuto do desarmamento 

169 Favorável às ações que envolvem casos 
de sexismo/feminicídio 

Contrário às ações que envolvem casos de 
sexismo/feminicídio 
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170 Favorável ao autoritarismo e à 
truculência 

Contrário ao autoritarismo e à truculência 

171 Favorável às brutais repressões das 
manifestações populares (com o uso de 
bombas de efeito moral, jatos d’água e 
gás de pimenta, balas de borracha) 

Contrário às brutais repressões das 
manifestações populares (com o uso de 
bombas de efeito moral, jatos d’água e gás 
de pimenta, balas de borracha) 

172 Favorável à opção preferencial pelo 
autoritarismo 

Contrário à opção preferencial pelo 
autoritarismo 

173 Favorável à degradação institucional da 
política e da brutalização dos conflitos 
sociais 

Contrário à degradação institucional da 
política e da brutalização dos conflitos 
sociais 

174 Favorável à ideia de que o país precisa 
de mais presídios 

Contrário à ideia de que o país precisa de 
mais presídios 

175 Favorável à defesa da pena de morte para 
crimes hediondos 

Contrário à defesa da pena de morte para 
crimes hediondos 

176 Contrário a políticas públicas que 
privilegiem penas alternativas em 
detrimento do aprisionamento como 
única maneira de punição 

Favorável a políticas públicas que 
privilegiem penas alternativas em 
detrimento do aprisionamento como única 
maneira de punição 

177 Contrário às políticas de restrição do 
número de armas de fogo em circulação 

Favorável às políticas de restrição do 
número de armas de fogo em circulação 

178 Contrário às políticas de investimento 
em inteligência, polícia bem treinada e 
bem paga 

Favorável às políticas de investimento em 
inteligência, polícia bem treinada e bem 
paga 

179 Favorável a um Estado policialesco Favorável ao Estado Democrático de 
Direito 

180 Favorável a mudanças no Código de 
Processo Penal, entre elas o aumento da 
pena máxima de 30 para 40 anos 

Contrário a mudanças no Código de 
Processo Penal, entre elas o aumento da 
pena máxima de 30 para 40 anos 

181 Favorável à redução da maioridade penal Contrário à redução da maioridade penal 

182 Contrário a um programa rigoroso de 
controle de munições no Brasil – uma 
proposta que prevê a criação de lotes de 
munição menores, que permitiriam 'a 
rastreabilidade individual e não apenas 
do órgão adquirente 

Favorável a um programa rigoroso de 
controle de munições no Brasil – uma 
proposta que prevê a criação de lotes de 
munição menores, que permitiriam 'a 
rastreabilidade individual e não apenas do 
órgão adquirente 

 Servidores públicos:  

183 Contrário a políticas de valorização dos 
servidores públicos 

Favorável a políticas de valorização dos 
servidores públicos 

184 Favorável às tentativas de degradação 
dos direitos previdenciários dos 
trabalhadores 

Contrário às tentativas de degradação dos 
direitos previdenciários dos trabalhadores 
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185 Contrário à defesa da moralidade na 
administração pública 

Favorável à defesa da moralidade na 
administração pública 

 Trabalhadores:  

186 Favorável à opção de contratação de 
trabalhadores fora do vínculo de 
emprego (informalidade: autônomo, 
pessoa jurídica ou trabalho intermitente) 

Contrário à opção de contratação de 
trabalhadores fora do vínculo de emprego 
(informalidade: autônomo, pessoa jurídica 
ou trabalho intermitente) 

187 Favorável à precarização das leis 
trabalhistas 

Contrário à precarização das leis 
trabalhistas 

188 Favorável aos sindicatos patronais Favorável aos sindicatos de trabalhadores 

189 Contrário às políticas de combate ao 
trabalho escravo 

Favorável às políticas de combate ao 
trabalho escravo 

190 Contrário ao respeito aos direitos 
históricos conquistados pelas categorias 
profissionais 

Favorável ao respeito aos direitos 
históricos conquistados pelas categorias 
profissionais 

191 Favorável aos ataques aos direitos 
trabalhistas 

Contrário aos ataques aos direitos 
trabalhistas 

192 Favorável à imposição de remuneração 
indigna aos trabalhadores 

Contrário à imposição de remuneração 
indigna aos trabalhadores 

193 Favorável à precarização do trabalho Contrário à precarização do trabalho 

194 Favorável à degradação das leis 
trabalhistas 

Contrário à degradação das leis 
trabalhistas 

195 Contrário às greves e paralizações por 
reivindicações justas dos trabalhadores 

Favorável às greves e paralizações por 
reivindicações justas dos trabalhadores 

196 Favorável às novas regras sobre o 
trabalho intermitente  

Contrário às novas regras sobre o trabalho 
intermitente  

197 Favorável às novas regras sobre a 
jornada de mulheres grávidas em 
condições insalubres 

Contrário às novas regras sobre a jornada 
de mulheres grávidas em condições 
insalubres 

198 Favorável à liberdade do contratante de 
poder demitir e recontratar 
imediatamente o trabalhador, por meio 
de terceirização ou do trabalho 
intermitente 

Contrário à liberdade do contratante de 
poder demitir e recontratar imediatamente 
o trabalhador, por meio 
de terceirização ou do trabalho 
intermitente 

199 Contrário a que as normas trabalhistas 
sejam aplicadas à luz da Constituição 
Federal, de normas internacionais 
ratificadas pelo Brasil (Organização 
Internacional do Trabalho, ONU, OEA), 
e à luz de outras normas que fazem parte 
do ordenamento trabalhista 

Favorável a que as normas trabalhistas 
sejam aplicadas à luz da Constituição 
Federal, de normas internacionais 
ratificadas pelo Brasil (Organização 
Internacional do Trabalho, ONU, OEA), e 
à luz de outras normas que fazem parte do 
ordenamento trabalhista 
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200 Contrário ao respeito aos direitos 
trabalhistas básicos como férias, 13º 
salário, descanso remunerado, salário 
mínimo, licença maternidade, jornada de 
trabalho, aposentadoria 

Favorável ao respeito aos direitos 
trabalhistas básicos como férias, 13º 
salário, descanso remunerado, salário 
mínimo, licença maternidade, jornada de 
trabalho, aposentadoria 

201 Favorável à flexibilização da legislação 
que pune o trabalho análogo ao trabalho 
escravo 

Contrário à flexibilização da legislação 
que pune o trabalho análogo ao trabalho 
escravo 

202 Favorável a uma reforma trabalhista 
pautada pelos interesses empresariais 

Contrário a uma reforma trabalhista 
pautada pelos interesses empresariais 

203 Favorável à precarização dos empregos 
e à terceirização sem limites: voltada 
para beneficiar grandes empresários e, 
trazendo um cenário de informalidades e 
incertezas – incluindo ocupações 
precarizadas, salários abaixo do piso e 
jornadas exorbitantes 

Contrário à precarização dos empregos e à 
terceirização sem limites: voltada para 
beneficiar grandes empresários e, 
trazendo um cenário de informalidades e 
incertezas – incluindo ocupações 
precarizadas, salários abaixo do piso e 
jornadas exorbitantes 

204 Favorável às práticas que favorecem o 
setor privado e os capitais agrário, 
financeiro e empresarial: responsáveis 
pelo aumento da extrema pobreza no 
país 

Contrário às práticas que favorecem o 
setor privado e os capitais agrário, 
financeiro e empresarial: responsáveis 
pelo aumento da extrema pobreza no país 

205 Contrário que a ordem econômica deva 
se fundamentar na valorização do 
trabalho humano, tendo por fim 
assegurar a todos uma existência digna 

Favorável que a ordem econômica deva se 
fundamentar na valorização do trabalho 
humano, tendo por fim assegurar a todos 
uma existência digna 

206 Contrário às políticas que priorizam o 
emprego como centro do 
desenvolvimento e do trabalho de 
qualidade 

Favorável às políticas que priorizam o 
emprego como centro do desenvolvimento 
e do trabalho de qualidade 

207 Favorável à redução de 16 para 14 anos 
a idade para ingresso no mercado de 
trabalho 

Contrário à redução de 16 para 14 anos a 
idade para ingresso no mercado de 
trabalho 

208 Favorável às violações dos direitos dos 
trabalhadores estipulados pela Reforma 
Trabalhista 

Contrário às violações dos direitos dos 
trabalhadores estipulados pela Reforma 
Trabalhista 

209 Favorável às violações das normas 
internacionais de proteção aos 
trabalhadores 

Contrário às violações das normas 
internacionais de proteção aos 
trabalhadores 

210 Contrário à interpretação de que a 
legislação trabalhista deve ser vista 
como um piso de direitos, que serviria de 
base para avanços ulteriores, com base 
na capacidade de cada setor econômico 
(na lógica progressista da OIT) 

Favorável à interpretação de que a 
legislação trabalhista deve ser vista como 
um piso de direitos, que serviria de base 
para avanços ulteriores, com base na 
capacidade de cada setor econômico (na 
lógica progressista da OIT) 
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211 Favorável à interpretação de que a 
legislação trabalhista deve ser vista 
como um teto a ser sistematicamente 
rebaixado, através de negociações 
coletivas assimétricas 

Contrário à interpretação de que a 
legislação trabalhista deve ser vista como 
um teto a ser sistematicamente rebaixado, 
através de negociações coletivas 
assimétricas 

212 Favorável ao princípio onde o negociado 
passou a prevalecer sobre o legislado 

Contrário ao princípio onde o negociado 
passou a prevalecer sobre o legislado 

213 Contrário às ações em prol da igualdade 
social e da eliminação do trabalho 
escravo e do trabalho infantil 

Favorável às ações em prol da igualdade 
social e da eliminação do trabalho escravo 
e do trabalho infantil 

214 Favorável à jornada de trabalho de até 12 
horas diárias 

Contrário à jornada de trabalho de até 12 
horas diárias 

215 Favorável ao fim da exigência da 
contribuição sindical  

Contrário ao fim da exigência da 
contribuição sindical  

216 Favorável ao enfraquecimento da Justiça 
do Trabalho 

Contrário ao enfraquecimento da Justiça 
do Trabalho 

 Mídia:  

217 Favorável à concentração da mídia 
nacional 

Contrário à concentração da mídia 
nacional 

218 Favorável à manipulação midiática do 
povo 

Contrário à manipulação midiática do 
povo 

219 Favorável ao uso da EBC para fins 
políticos/partidários 

Contrário ao uso da EBC para fins 
políticos/partidários 

220 Contrário a uma “Ley de Medios” para o 
controle da mídia 

Favorável a uma “Ley de Medios” para o 
controle da mídia 

221 Favorável à falta de pluralidade nos 
meios de comunicação 

Contrário à falta de pluralidade nos meios 
de comunicação 

222 Contrário à ideia de que o monopólio dos 
meios de comunicação seja um 
obstáculo real à democracia 

Favorável à ideia de que o monopólio dos 
meios de comunicação seja um obstáculo 
real à democracia 

223 Contrário à ideia de que a desigualdade 
material seja um obstáculo real à 
democracia 

Favorável à ideia de que a desigualdade 
material seja um obstáculo real à 
democracia 

 Meio ambiente:  

224 Favorável à venda das riquezas 
naturais/minerais do país (pré-sal, 
reservas de minérios, água, hidrelétricas, 
etc.) aos estrangeiros 

Contrário à venda das riquezas 
naturais/minerais do país (pré-sal, 
reservas de minérios, água, hidrelétricas, 
etc.) aos estrangeiros 

225 Favorável ao desmatamento 
indiscriminado para uso da agropecuária 

Contrário ao desmatamento 
indiscriminado para uso da agropecuária 

226 Contrário à preservação dos biomas Favorável à preservação dos biomas 



64 
 

 

227 Favorável à venda de terras para 
estrangeiros 

Contrário à venda de terras para 
estrangeiros 

228 Favorável à flexibilização das leis de 
registro, liberação, fabricação, 
comercialização e uso de agrotóxicos na 
agricultura 

Contrário à flexibilização das leis de 
registro, liberação, fabricação, 
comercialização e uso de agrotóxicos na 
agricultura 

229 Contrário à regulamentação da posse e 
do uso da terra às superiores exigências 
do interesse público e do bem comum 

Favorável à regulamentação da posse e do 
uso da terra às superiores exigências do 
interesse público e do bem comum 

230 Contrário à promoção de iniciativas 
sustentáveis 

Favorável à promoção de iniciativas 
sustentáveis 

231 Contrário às iniciativas para a proteção 
ao meio ambiente 

Favorável às iniciativas para a proteção ao 
meio ambiente 

232 Favorável à exploração das riquezas 
naturais brasileiras por países 
estrangeiros 

Contrário à exploração das riquezas 
naturais brasileiras por países estrangeiros 

 Ciência e Tecnologia:  

233 Contrário ao desenvolvimento de 
tecnologias com conteúdo nacional (p. 
ex.: submarino nuclear, Embrapa, 
Embraer) 

Favorável ao desenvolvimento de 
tecnologias com conteúdo nacional (p. ex.: 
submarino nuclear, Embrapa, Embraer) 

234 Contrário às políticas de 
desenvolvimento científico e 
tecnológico 

Favorável às políticas de desenvolvimento 
científico e tecnológico 

235 Favorável ao sucateamento da pesquisa, 
da produção científica e do 
desenvolvimento tecnológico 

Contrário ao sucateamento da pesquisa, da 
produção científica e do desenvolvimento 
tecnológico 

 Religião  

236 Favorável ao fascismo de 
fundamentalistas cristãos que agridem 
refugiados, agridem muçulmanos e 
agridem até mesmo jornalistas que 
denunciam a intolerância 

Contrário ao fascismo de fundamentalistas 
cristãos que agridem refugiados, agridem 
muçulmanos e agridem até mesmo 
jornalistas que denunciam a intolerância 

237 Favorável ao sectarismo religioso Contrário ao sectarismo religioso 

238 Favorável às práticas de intolerância 
religiosa 

Contrário às práticas de intolerância 
religiosa 

   Fonte: Elaboração própria 
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A Tabela 4 apresentada acima foi elaborada tendo por base as seguintes fontes de 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 60/99 Iara 
Bernardi 

Dispõe sobre o atendimento às vítimas 
de violência sexual. 

5.3.2013 Lei 
12.845/13 

Favorável à garantia de atendimento 
médico a vítimas de violência sexual. 

Progressista 

PL 4.787/12 Poder 
Executivo 

Dispõe   sobre   as   tabelas   de   salários, 
vencimentos, soldos e demais vantagens 
aplicáveis    aos    servidores civis, aos 
militares e aos empregados oriundos do 
ex-Território de Rondônia integrantes 
do quadro em extinção de que trata o art. 
85 da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 
2010, e dá outras providências. 

6.3.2013 Lei 
12.800/13 

- Neutro 

PL 5.395/09 Poder 
Executivo 

Altera o art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, 
para dispor sobre a formação de 
docentes para atuar na educação básica. 

12.3.2013 Lei 
12.796/13 

Estabelece o prazo de seis anos para 
professores da educação básica com 
formação em nível médio concluírem 
curso de licenciatura de graduação 
plena. 

Neutro 

PL 7.521/10 Poder 
Executivo 

Dispõe sobre a criação do Quadro de 
Oficiais de Apoio - QOAp no Corpo de 
Oficiais da Ativa do Comando da 
Aeronáutica e dá outras providências 
(Emendas do Senado Federal) 

12.3.2013 Lei 
12.797/13 

- Neutro 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 4.904/12 Poder 
Executivo 

Dispõe     sobre     a     remuneração     das 
Carreiras de Auditoria da Receita 
Federal do Brasil e Auditoria-Fiscal do 
Trabalho, de  que  trata  a  Lei  nº  
10.910,  de  15  de julho  de  2004;  das  
Carreiras  do  Banco Central  do  Brasil,  
de  que  trata  a  Lei  nº 9.650, de 27 de 
maio de 1998; do Plano de  Carreiras  e  
Cargos  da  Susep  e  do Plano de 
Carreiras e Cargos da CVM, de que   
trata   a   Lei   nº   11.890,   de   24  de 
dezembro    de    2008;    da   Carreira    
de Analista   de   Infraestrutura   e   do   
cargo isolado de Especialista em 
Infraestrutura Sênior, de que trata a Lei 
nº 11.539, de 8 de   novembro   de   2007;   
do   Plano   de Carreira   dos   Cargos   
de   Reforma   e Desenvolvimento 
Agrário, de que trata a Lei  nº  11.090,  
de  7  de  janeiro  de  2005, dos  
Bombeiros  e  Policiais  Militares  dos 
Ex-Territórios   Federais, [...] trata a Lei   
nº 11.358, de 19 de outubro de 2006; dos  
cargos de Médico do Plano de Carreira 
dos   Cargos de Reforma e 
Desenvolvimento Agrário, de que trata 
a Lei nº 12.702, de 7 de agosto de 2012; 
e dá outras providências 
(Emendas do Senado Federal) 

20.3.13 
23.4.13 

Lei 
12.808/13 

- Neutro 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 4.921/12 Poder 
Executivo 

Dispõe sobre a remuneração dos 
militares do  Distrito  Federal  e  das  
Carreiras  de Delegado de Polícia do 
Distrito Federal e de Polícia Civil do 
Distrito Federal. 

21.3.2013 Lei 
12.804/13 

- Neutro 

PL 4.366/12 Poder 
Executivo 

Cria cargos nas Carreiras de Delegado 
de 
Polícia e de Polícia Civil do Distrito 
Federal. 

21.3.2013 Lei 
12.803/13 

- Neutro 

PL 1.023/11 Esperidião 
Amin 

Altera a Lei nº 9.277, de 10 de maio de 
1996, para dispor sobre a cobrança de 
pedágio. 

26.3.2013 Vai ao 
Senado 
Federal 

Concede isenção de pedágio em 
rodovias federais para quem puder 
comprovar residência fixa ou atividade 
profissional onde houver praças de 
cobrança da tarifa. 

Neutro 

PL 6.240/05 Sandra 
Rosado 

Altera o art. 94 da Lei nº 10.741, de 1º 
de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso. 

26.3.2013 Vai ao 
Senado 
Federal 

Institui o rito sumaríssimo em processos 
de crimes contra idosos, caso sejam 
puníveis com pena privativa de 
liberdade de dois a quatro anos. 

Progressista 

PL 6.903/06 Celso 
Russomano 

Altera o inciso I do § 1º ao art. 148 do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 - Código Penal".   
Explicação: Qualifica o crime de 
sequestro e cárcere privado   quando   
for   cometido   contra mulher grávida, 
enfermo ou pessoa com a qual o agente 
tenha convivido. 

2.4.2013 Vai ao 
Senado 
Federal 

Inclui, no Código Penal (Decreto-Lei 
2.848/40), novos agravantes para a pena 
de sequestro ou cárcere privado. Se a 
vítima for grávida ou enfermo, a pena 
passará de 1 a 3 anos de reclusão para 2 
a 5 anos. 

Progressista 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 5.546/01 Nilmário 
Miranda e 

Nelson 
Pellegrino 

Estabelece    medidas    de    prevenção    
e regras   para   a   persecução   penal   
das práticas delituosas previstas na Lei 
nº 9.455, de 07 de abril de 1997, e dá 
outras providências. 

2.4.2013 Lei 
12.847/13 

Cria um sistema nacional de prevenção 
e combate à tortura com o objetivo de 
evitar esse crime nas delegacias e 
demais locais onde pessoas são detidas 
sob custódia do Poder Público. 

Progressista 

PL 708/07 Rodrigo 
Rollemberg 

Estende os incentivos especiais de que 
trata o parágrafo único do art. 103 da Lei 
nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, ao 
produtor   rural   que   adotar   técnicas   
de integração lavoura e pecuária. 

3.4.2013 Lei 
12.805/13 

Cria a Política Nacional de Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta. 

Progressista 

PL 4.470/12 Edinho 
Araújo 

Altera   as   Leis   nºs   9.096,   de   19   
de setembro  de  1995,  e  9.504,  de  30  
de setembro   de   1997,   nos   termos   
que especifica.    Explicação:    A    
migração partidária     que     ocorrer     
durante     a legislatura,        não        
importará        na transferência    dos   
recursos    do   fundo partidário  e  do  
horário  de  propaganda eleitoral no 
rádio e na televisão. 

23.4.2013 Lei 
12.875/13 

Emperra a criação de novos partidos 
políticos ao acabar com a portabilidade 
dos votos. 

Conservador 

PL 2.592/07 Beto 
Albuquerq

ue 

Altera  os  arts.  170,  291,  292,  296,  
301, 302, 303, 306 e 308 da Lei nº 
9.503, de 23  de  setembro  de  1997,  
que  institui  o Código  de  Trânsito  
Brasileiro,  e  acresce dispositivo ao 
mesmo diploma legal. 

24.4.2013 Aguardando 
deliberação 

do 
Substitutivo 
do Senado 

Federal 

Estabelece penas de reclusão para o 
crime de “racha” no trânsito se disso 
resultar lesão corporal grave ou morte. 

Progressista 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 
7.663/2010 

Osmar 
Terra 

Acrescenta e altera dispositivos à Lei nº 
11.343, de  23  de  agosto  de  2006,  para 
tratar  do  Sistema  Nacional  de  
Políticas sobre      Drogas,      dispor      
sobre      a obrigatoriedade    da    
classificação    das drogas,        introduzir        
circunstâncias qualificadoras  dos  
crimes  previstos  nos arts.  33  a  37,  
definir  as  condições  de atenção  aos  
usuários  ou  dependentes  de drogas e 
dá outras providências. 

28.5.2013 Vai ao 
Senado 
Federal 

Muda o Sistema Nacional de Políticas 
sobre Drogas (Sisnad) para definir 
condições de atendimento aos usuários, 
diretrizes e formas de financiamento das 
ações. 

Progressista 

PL 23/2011 Armando 
Vergílio 

Disciplina o funcionamento de 
empresas de desmontagem de veículos 
automotores terrestres, altera o art. 114 
e o art. 126 da lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 (Código   de   Trânsito   
Brasileiro),   e   dá outras providências. 

5.6.2013 Vai ao 
Senado 
Federal 

Disciplina o funcionamento das 
empresas de desmontagem de veículos 
automotores terrestres, para 
comercialização de suas partes como 
peças de reposição ou como sucata. 

Progressista 

PL 34/2007 Cassio 
Taniguchi 

Altera   os   artigos   32   e   33   da   Lei   
nº 10.257,  de  10  de  julho  de  2001,  
que dispõe sobre o Estatuto das Cidades. 

5.6.2013 Lei 
12.836/13 

Prevê incentivos para construção de 
edificações urbanas que, na fase de 
planejamento, execução das obras e uso 
das edificações, utilizem práticas que 
reduzam o impacto ambiental. 

Progressista 

PL 3.482/04 Professora 
Raquel 
Teixeira 

Institui o Dia Nacional da Matemática 5.6.2013 Lei 
12.835/13 

- Neutro 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 323/07 Brizola 
Neto 

Altera a Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 
1997,    que    dispõe    sobre    a    política 
energética     nacional,     as      atividades 
relativas    ao    monopólio   do    
petróleo, institui  o  Conselho  Nacional  
de  Política Energética   e   a   Agência   
Nacional   do Petróleo    e    dá    outras    
providências. (Dispõe  sobre  a  
aplicação  de  recursos provenientes   de   
royalties   do   petróleo, exclusivamente   
para   educação,   ações ambientais,   
energia,   pavimentação   de rodovias,  
abastecimento  e  tratamento  de água, 
irrigação e saneamento básico). 
EMENDAS DO SENADO FEDERAL 

25.6.13 
14.8.13 

Lei 
12.858/13 

Destina os recursos dos royalties do 
petróleo à educação pública, com 
prioridade para a educação básica, e à 
saúde. Para a educação, serão 
destinados 75% dos recursos; e 25% 
irão para a saúde. 

Progressista 

PL 
2.729/2011 

Mendonça 
Filho 

Dispõe sobre a redução a 0 % (zero por 
cento)  das  alíquotas  das  Contribuições 
Sociais    para    o    Pis/Pasep    e    Cofins 
incidentes  sobre  as  receitas  
decorrentes da   atividade   de   
transporte   municipal local. 

26.6.2013 Lei 
12.860/13 

Desoneração fiscal - expectativa é que a 
medida contribua para reduzir o valor 
das passagens de ônibus, trens e metrôs 
e de embarcações utilizadas no 
transporte aquaviário. 

Conservador 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 
4.264/2012 

Poder 
Executivo 

Institui  a  indenização  devida  a  
ocupante de cargo efetivo das Carreiras 
de Policial Federal,  Policial   
Rodoviário  Federal   e Auditoria  da  
Receita  Federal  do  Brasil, dos   Planos   
Especiais   de   Cargos   da Polícia   
Federal,   da   Polícia   Rodoviária 
Federal  e  do  Ministério  da  Fazenda,  
em exercício    nas    unidades    situadas    
em localidades    estratégicas    
vinculadas    à prevenção,     controle,     
fiscalização     e repressão dos delitos 
transfronteiriços. 

2.7.2013 Lei 
12.855/13 

Vetada 
parcialmente 

- Neutro 

PL 
3.546/2012 

Ivan 
Valente 

Modifica a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro 
de  2012,  para  garantir  acesso  público  
a dados   e   informações   empregados   
em análise     de     revisão     de     tarifa     
de remuneração   de   serviço   de   
transporte público coletivo. 

3.7.2013 Vai ao 
Senado 
Federal 

Exige transparência em reajuste de 
tarifa de transporte. 
 

Progressista 

PL 
4.529/2004 

Comissão 
Especial 

Institui     o     Estatuto     da     Juventude, 
dispondo sobre os direitos dos jovens, 
os princípios    e    diretrizes    das    
políticas públicas de juventude, o 
estabelecimento do  Sistema  Nacional  
de  Juventude  e  dá outras providências. 

9.7.2013 Lei 
12.852/13 

Vetada 
parcialmente 

Institui o Estatuto da Juventude, com 
princípios e diretrizes para o Poder 
Público criar e organizar políticas para 
essa idade, considerada pelo texto como 
a faixa de 15 a 29 anos. 

Progressista 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 
5.901/2013 

Senado 
Federal 

Altera  os  arts.  5º,  68,  97,  98,  99  e  
100, acrescenta arts. 98-A, 98-B, 98-C, 
99-A, 99-B, 100-A, 100-B e 109-A e 
revoga o art. 94 da Lei nº 9.610, de 19 
de fevereiro de   1998,   para   dispor   
sobre   a   gestão coletiva  de  direitos  
autorais,  e  dá  outras 
providências. 

9.7.2013 Lei 
12.853/13 

Aperfeiçoa a fiscalização do Escritório 
Central de Arrecadação e Distribuição 
(Ecad) de direitos autorais, diminuindo 
sua taxa de administração e tornando 
sua administração mais efetiva. 

Progressista 

PL 
2.791/2011 

Weverton 
Rocha 

Altera a Lei nº 12.505, de 11 de outubro 
de 2011, que concede anistia aos 
policiais e   bombeiros   militares  dos   
Estados   de Alagoas,  da  Bahia,  do  
Ceará,  de  Mato Grosso,      de      Minas      
Gerais,      de Pernambuco,  do  Rio  de  
Janeiro,  do  Rio Grande   do   Norte,   de   
Rondônia,   de Roraima, de Santa 
Catarina, de Sergipe e do   Tocantins   e   
do   Distrito   Federal punidos   por   
participar   de   movimentos 
reivindicatórios,    para    acrescentar    os 
Estados   de   Goiás,   do   Maranhão,   
da Paraíba e do Piauí. 

9.7.2013 Lei 
12.848/13 

- Neutro 

PL 
4.356/2012 

Procuradori
a Geral da 
República 

Dispõe  sobre  a  criação  de  cargos  de 
membro,  cargos  efetivos,  cargos  em 
comissão  e  funções  de  confiança  no 
âmbito   do   Ministério   Público   do 
Trabalho. 

11.7.2013 Lei 
12.883/13 

- Neutro 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 5.740/13 Poder 
Executivo 

Autoriza   o   Poder   Executivo   federal   
a instituir     Serviço     Social     
Autônomo denominado     Agência     
Nacional     de Assistência  Técnica  e  
Extensão  Rural  - Anater, e dá outras 
providências 

1.10.2013 Lei 
12.897/13 

Vetada 
parcialmente 

Cria a Agência Nacional de Assistência 
Técnica e Extensão Rural – Anater. 

Progressista 

PL 6.053/13 Poder 
Executivo 

Dispõe   sobre   a   criação   de   Funções 
Comissionadas  do  DNIT  -  FCDNIT,  
no Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes, e dá 
outras providências. 

1.10.2013 Lei 
12.898/13 

- Neutro 

PL 5.643/09 Senado 
Federal 

Dispõe sobre a gratuidade dos atos de 
registro, pelas associações de 
moradores,   necessários à adaptação 
estatutária ao Código Civil e para fins de   
enquadramento   dessas entidades como 
organizações da    Sociedade Civil de 
Interesse Público. 

10.10.2013 Lei 
12.879/13 

Busca equiparar essas associações a 
microempresas e a pessoas 
reconhecidamente pobres. 

Progressista 

PL 6.397/13 Senado 
Federal 

Altera  as  Leis  nºs  4.737,  de  15  de 
julho de  1965,  9.096,  de  19  de  
setembro  de 1995,  e  9.504,  de  30  de  
setembro  de 1997,    para    diminuir    o    
custo    das campanhas     eleitorais,     e    
dá outras providências. 

22.10.2013 Lei 
12.891/13 

Limita o poder de auditoria da Justiça 
Eleitoral sobre a contabilidade, a 
prestação de contas e as despesas de 
campanha eleitoral dos partidos. 

Conservador 

PL 4.357/12 Procuradori
a Geral da 
República 

Altera   a   Lei   nº   10.771,   de   21   de 
novembro  de  2003,  na  parte  que  
dispõe sobre   a   criação   de   
Procuradorias   da República  em  
Municípios  no  âmbito  do Ministério 
Público Federal 

24.10.2013 Lei 
12.930/13 

 Neutro 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 2202/11 Ministério 
Público 

Dispõe   sobre   a   criação   de   cargos   
de membro   e   cargos   em   comissão,   
no âmbito do Ministério Público 
Federal. 

31.10.2013 Lei 
12.931/13 

- Neutro 

PL 6.233/13 Superior 
Tribunal de 

Justiça 

Dispõe  sobre  a  criação  de  cargos  de 
provimento  efetivo,  em  comissão  e 
funções comissionadas destinados ao 
Quadro    de    Pessoal    do    Superior 
Tribunal   de Justiça   e   dá   outras 
providências. 

12.3.14 Lei 
12.991/14 

- Neutro 

    
  

  

    
  

  

    
  

  
PL 6.231/13 

  
  
  

Superior 
Tribunal de 

Justiça 

Dispõe  sobre  a  criação  de  1  (uma) 
vara  federal  no  Estado  do  Paraná  e 
sobre  a  criação  de  cargos  efetivos  e 
em comissão e funções comissionadas 
no Quadro de Pessoal da    Justiça    
Federal    e    dá    outras providências. 

12.3.14 
 

Lei 
13.088/15 

 

- Neutro 

 
PL 2.201/11 Ministério 

Público da 
União 

Institui  a  gratificação  por  exercício 
cumulativo  de  ofícios  dos  membros 
do Ministério Público da União, e dá 
outras providências. 
Emendas    do    Senado    Federal    ao 
Projeto de Lei (Rejeitado) 

18.3.14 
6.8.14 

Lei 
13.024/14 

- Neutro 

    
 

  

PL 2.126/11 Poder 
Executivo 

Estabelece     princípios,      garantias, 
direitos   e   deveres   para   o   uso   da 
Internet no Brasil. 

25.3.14 Lei 
12.965/14 

Estabelece o marco civil da internet, que 
disciplina direitos e proibições no uso 
da internet, assim como define os casos 
em que a Justiça pode requisitar 
registros de acesso à rede e a 
comunicações de usuários. 

Progressista 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 8.046/10 Senado 
Federal 

Código de Processo Civil. 26.3.14 Vai à sanção Aprova o novo Código de Processo 
Civil. Substitui o código de 1973. Será 
o primeiro código processual feito em 
regime democrático. 

Progressista 

PL 6.565/13 Poder 
Executivo 

Altera  a  Lei  nº  10.826,  de  22  de 
dezembro   de   2003,   para   conceder 
porte     de     arma     funcional     aos 
integrantes   do   quadro   efetivo   de 
agentes e guardas prisionais. 

26.3.14 Lei 
12.993/14 

Vetada 
parcialmente 

- Neutro 

PL 6.655/13 Poder 
Executivo 

Cria cargos em comissão do Grupo- 
Direção e Assessoramento Superiores -   
DAS no âmbito do Poder Executivo  
Federal,destinados ao Ministério da 
Cultura. 

26.3.14 Lei 
12.992/14 

- Neutro 

PL 6.738/13 Poder 
Executivo 

Reserva  aos  negros  vinte  por  cento 
das  vagas  oferecidas  nos  concursos 
públicos  para  provimento  de  cargos 
efetivos   e   empregos   públicos   no 
âmbito da    administração pública 
federal, das autarquias, das fundações 
públicas, das empresas públicas e das 
sociedades de     economia  mista 
controladas pela União. 

26.3.14 Lei 
12.990/14 

Reserva aos negros 20% das vagas 
oferecidas nos concursos públicos no 
âmbito da administração pública 
federal, das autarquias, das fundações 
públicas, das empresas públicas e das 
sociedades de economia mista 
controladas pela União. 

Progressista 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 
6.809/2013 

Poder 
Executivo 

Reabre o prazo para requerimento da 
moratória      e      do      parcelamento 
previstos no Programa de Estímulo à 
Reestruturação  e  ao  Fortalecimento 
das Instituições de Ensino Superior - 
Proies, e dá outras providências. 

9.4.14 Lei 
12.989/14 

Permite às universidades estaduais e 
municipais parcelar suas dívidas 
tributárias e trocar até 90% do seu valor 
por bolsas de estudo integrais do 
Programa Universidade para Todos 
(Prouni) ou adesão ao Fundo de 
financiamento Estudantil (Fies), sem 
limitação do valor destinado à 
concessão de financiamentos. 

Progressista 

PL 2.453/07 CPI do 
Tráfego 
Aéreo 

Dispõe sobre o Sistema de Prevenção de 
Acidentes Aeronáuticos (SIPAER), a 
inviolabilidade do sigilo de   suas 
investigações e dá outras providências. 

10.4.14 Lei 
12.970/14 

Garante o sigilo das informações do 
Sistema de Investigação e Prevenção de 
Acidentes Aeronáuticos (SIPAER) do 
qual o CENIPA é o órgão central, e 
ganhará autonomia para cumprir a 
missão a que se destina: prevenir 
acidentes aeronáuticos. 

Progressista 

PL 2.020/07 Elcione 
Barbalho 

Dispõe    sobre    normas    gerais    de 
segurança em casas de espetáculos e 
similares. Estabelece   diretrizes   gerais   
sobre medidas  de  prevenção  e  
combate  a incêndio e a desastres em 
estabelecimentos, edificações e áreas de 
reunião de público; altera as  Leis nºs   
8.078,   de   11   de   setembro   de 1990,  
e  10.406,  de  10  de  janeiro  de 2002  -  
Código   Civil;  e  dá  outras 
providências. 

10.4.14 Enviado ao 
Senado 
Federal 

Dispõe sobre normas gerais de 
segurança em casas de espetáculos e 
similares. 

Progressista 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 6.295/13 Senado 
Federal 

CPMI da 
Violência 
contra a 
Mulher - 

2012 

Altera o art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de  
setembro  de  1990,  que  "dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção  
e  recuperação  da  saúde,  a organização  
e  o  funcionamento dos serviços  
correspondentes  e  dá  outras 
providências",  para  inserir,  entre  os 
princípios   e   diretrizes   do   Sistema 
Único  de  Saúde  (SUS),  o  princípio 
da  organização  de  serviços  públicos 
específicos    e    especializados    para 
atendimento  de  mulheres  e  vítimas de 
violência doméstica em geral. 

10.4.14 Enviado ao 
Senado 
Federal 

Determina serviços específicos de 
atendimento à mulher vítima de 
violência no SUS. 

Progressista 

PL 2.592/07 Beto 
Albuquerq

ue 

Dispõe sobre infração administrativa, 
crimes     de     trânsito     e     normas 
processuais a estes aplicáveis. 

15.4.14 Lei 
12.971/14 

Prevê importante alteração no Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB). A 
proposta introduz pena de reclusão para 
casos de mortes e lesões graves 
causadas por acidentes de trânsito 
decorrentes do uso de álcool e da prática 
de racha. 

Progressista 

PL 5.120/01 Alex 
Canziani 

Dispõe    sobre    as    atividades    das 
Agências de Turismo. 

22.4.14 Lei 
12.974/14 

Vetado 
Parcialmente 

- Neutro 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 1.332/03 Arnaldo 
Faria de Sá 

Dispõe sobre as atribuições e 
competências   comuns das Guardas 
Municipais do Brasil. Regulamenta e 
disciplina a constituição, atuação e 
manutenção das Guardas Civis 
Municipais como Órgãos de Segurança    
Pública em todo o Território Nacional e 
dá    outras providências. 

23.4.14 Lei 
13.022/14 

Regulamenta a criação e o 
funcionamento das guardas municipais, 
permitindo o uso de arma de fogo nos 
casos previstos no Estatuto do 
Desarmamento. 

Conservador 

PL 4.246/12 Jerônimo 
Georgen 

Dispõe sobre o exercício da profissão de 
motorista. 

29.4.14 Aguardando 
apreciação 

de Emendas 
do 

Senado 
Federal 

- Neutro 

PL 393/11 Newton 
Lima 

Dispõe sobre a alteração do art. 20 da 
Lei  nº  10.406,  de  10  de  janeiro  de 
2002  -  Código  Civil,  para  ampliar  a 
liberdade de expressão, informação e 
acesso à cultura. 

6.5.14 Enviado ao 
Senado 
Federal 

Libera a publicação de biografias não 
autorizadas. 

Progressista 

PL 4.715/94 Poder 
Executivo 

Transforma o Conselho de Defesa dos  
Direitos  da  Pessoa  Humana  em 
Conselho    Nacional dos Direitos 
Humanos e dá outras providências 

6.5.14 Lei 
12.986/14 

Passa a ter status de conselho nacional. 
Também passa a poder atuar, inclusive 
em ações judiciais que tenham por 
objeto a violação de direitos humanos. 
O antigo CDDPH só podia emitir 
recomendações. 

Progressista 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 7.495/06 Senado 
Federal 

Regulamenta os §§ 4º e 5º do art. 198 da    
Constituição, dispõe sobre o 
aproveitamento de pessoal amparado 
pelo  parágrafo  único  do  art. 2º da 
Emenda  Constitucional  nº  51,  de  14 
de  fevereiro  de  2006,  e  dá  outras 
providências. 
Altera   a   Lei   nº   11.350,   de   5   de 
outubro  de  2006,  para  instituir  piso 
salarial     profissional     nacional     e 
diretrizes  para  o  plano  de  Carreira dos  
Agentes  Comunitários  de  Saúde e    
dos    Agentes    de    Combate    às 
Endemias. 

7.5.14 Lei 
12.994/14 

Vetada 
parcialmente 

- Neutro 

PL 1.978/11 Félix 
Mendonça 

Júnior 

Altera   a   redação   do   art.   339   do 
Decreto-lei    nº    2.848,    de    7    de 
dezembro de 1940 - Código Penal. 

8.5.14 Enviado ao 
Senado 
Federal 

Tipifica o crime de denunciação 
caluniosa com finalidade eleitoral. 

Progressista 

PL 7.220/14 Senado 
Federal 

Altera o nome jurídico do art. 218-B do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 (Código Penal); e acrescenta 
inciso ao art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 
de julho de 1990, para classificar como 
hediondo o crime de favorecimento da 
prostituição ou de outra forma de 
exploração sexual de criança ou 
adolescente ou de vulnerável 

14.5.14 Lei 
12.978/14 

Torna hediondo o crime de exploração 
sexual de crianças. 

Progressista 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 6.030/13 Superior 
Tribunal de 

Justiça 

Dispõe  sobre  a  concessão  de  auxílio 
financeiro  ao  candidato  em  curso  de 
formação para ingresso na carreira de 
juiz  federal  substituto,  no  âmbito  da 
Justiça Federal de primeiro grau. 

15.5.14 Enviado ao 
Senado 
Federal 

- Neutro 

PL 8.035/10 Poder 
Executivo 

Aprova     o     Plano     Nacional     de 
Educação  para  o  decênio  2011-2020 
e dá outras providências. 
(Emendas do Senado Federal) 

3.6.14 Lei 
13.005/14 

Estipula novas metas para os próximos 
dez anos, com o objetivo de melhorar os 
índices educacionais brasileiros. 

Progressista 

PL 1.162/07 Mário 
Heringer 

Disciplina  a  prevenção  de  acidentes 
em piscinas, e dá outras providências. 

3.6.14 Enviado ao 
Senado 
Federal 

- Neutro 

PL 6.013/13 Comissão 
Parlamenta
r Mista de 
Inquérito 

Altera o  art. 1º da  Lei  nº 10.714, de 13 
de agosto de 2003, que autoriza o Poder 
Executivo a disponibilizar, em âmbito  
nacional,  número  telefônico destinado   
a   atender   denúncias   de violência 
contra a mulher. 

3.6.14 Lei 
13.025/14 

Regulamenta o serviço de denúncia de 
violência contra a mulher. 

Progressista 

PL 5.312/13 Vieira da 
Cunha 

Inscreve o nome de Leonel de Moura 
Brizola no Livro dos Heróis da Pátria e 
dá outras providências. 

3.6.14 Enviado ao 
Senado 
Federal 

- Neutro 

PL 6.727/13 Mendonça 
Filho 

Dispõe sobre a prorrogação de prazo dos 
benefícios concedidos pela Lei nº 8.248,  
de  23  de  outubro  de  1991,  e suas 
alterações. 

4.6.14 Lei 
13.023/14 

Pede a extensão dos incentivos do setor 
de informática por dez anos, de 2019 a 
2029. 

Conservador 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 6.602/13 Ricardo 
Izar 

Altera a redação dos arts. 14, 17 e 18 da 
Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, 
para dispor sobre a vedação da 
utilização  de  animais  em  atividades 
de     ensino,     pesquisas     e     testes 
laboratoriais  com  substâncias  para  o 
desenvolvimento  de  produtos  de  uso 
cosmético  em  humanos  e  aumentar os  
valores  de  multa  nos  casos  de 
violação de seus dispositivos. 

4.6.14 Enviado ao 
Senado 
Federal 

- Neutro 

PL 6.242/13 Poder 
Executivo 

Altera  a  Lei  nº  10.410,  de  11  de 
janeiro de 2002, que cria e disciplina a  
carreira  de  Especialista  em  Meio 
Ambiente, e a Lei nº 11.357, de 19 de 
outubro  de  2006,  no  ponto  em  que 
dispõe   sobre   o   Plano   Especial   de 
Cargos    do    Ministério    do    Meio 
Ambiente e do IBAMA. 

4.6.14 Lei 
13.026/14 

- Neutro 

PL 757/11 Jandira 
Feghali 

Institui  o  Cultura  Viva  -  Programa 
Nacional   de   Cultura,   Educação   e 
Cidadania;   estabelece   normas   para 
seu    funcionamento,    e    dá    outras 
providências. 

1.7.14 Lei 
13.018/14 

Vetada 
Parcialmente 

Destinado a estudantes e jovens, 
comunidades tradicionais indígenas, 
rurais e quilombolas e agentes culturais, 
artistas e professores. 

Progressista 

PL 7.657/14 Mara 
Gabrilli e 
Rubens 
Bueno 

Concede pensão especial à atleta Lais 
Souza. 

2.7.14 Lei 
13.087/15 

- Neutro 



84 
 

Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 7.168/14 Senado 
Federal 

Estabelece   o   regime   jurídico   das 
parcerias  voluntárias,  envolvendo  ou 
não     transferências     de     recursos 
financeiros,   entre   a   Administração 
Pública     e     as     organizações     da 
sociedade civil, em regime de mútua 
cooperação,   para   a   consecução   de 
finalidades    de    interesse    público; 
define  diretrizes  para  a  política  de 
fomento    e    de    colaboração    com 
organizações    da    sociedade    civil; 
institui  o  termo  de  colaboração  e  o 
termo de fomento e altera as Leis nº 
8.429,  de  2  de  junho  de  1992,  e  nº 
9.790, de 23 de março de 1999. 

2.7.14 Lei 
13.019/14 

Vetada 
Parcialmente 

- Neutro 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 4.385/94 Senado 
Federal 

Dá nova redação ao art. 15 da Lei nº 
5.991,  de  17  de  dezembro  de  1973, 
que dispõe sobre o controle sanitário do         
comércio         de         drogas, 
medicamentos,  insumos farmacêuticos    
e   correlatos,   e   dá outras     
providências.     Explicação: Dispõe que 
a farmácia, a drogaria e o ervanário   
terão   obrigatoriedade   de assistência   
de   técnico   responsável, sendo, na 
farmácia, o farmacêutico e na     drogaria     
ou     ervanário,     o farmacêutico, o 
oficial de farmácia, o auxiliar  de  
farmácia  ou  o  prático  de farmácia,    
desde    que    comprovem formação  
profissional  ou  tempo  de 
atividade profissional. 

2.7.14 Lei 
13.021/14 

Vetada 
Parcialmente 

Defende a presença do farmacêutico 
durante todo o horário de 
funcionamento das farmácias. 

Progressista 

PL 7.723/14 Tribunal de 
Justiça do 
Distrito 

Federal e 
dos 

Territórios 

Transforma   os   cargos   de   Auxiliar 
Judiciário   em   cargos   de   Técnico 
Judiciário e de Analista Judiciário no 
Quadro   Permanente   da   Justiça   do 
Distrito Federal e dos Territórios. 

15.7.14 Lei 
13.048/14 

- Neutro 

PL 7.724/14 Tribunal de 
Justiça do 
Distrito 

Federal e 
dos 

Territórios 

Transforma   os   cargos   de   Juiz   de 
Direito em Juiz de Direito de Turma 
Recursal  no  Quadro  Permanente  da 
Justiça   do   Distrito   Federal   e   dos 
Territórios. 

15.7.14 Lei 
13.049/14 

- Neutro 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 7722/14 Tribunal de 
Justiça do 
Distrito 

Federal e 
dos 

Territórios 

Cria  cargos  de  provimento  efetivo, em         
comissão         e         funções 
comissionadas no Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios - 
TJDFT. 

29.10.14 Lei 
13.049/14 

- Neutro 

PL 7917/14 Supremo 
Tribunal 
Federal 

Dispõe sobre  o subsídio  de  Ministro  
do Supremo  Tribunal  Federal,  referido  
no inciso  XV  do  art.  48  da  
Constituição Federal, e dá outras 
providências 

17.12.14 Lei 
13.091/15 

- Neutro 

PL 7918/14 Ministério 
Público da 

União 

Dispõe sobre o  subsídio do  Procurador- 
Geral  da  República,  referido  no  inciso 
Xl   do   art.   37   e   no   §4º   do   art.   
39, combinado  com  o  §2º  do  art.  127  
e alínea "c" do inciso I do §5º do art. 
128, todos   da   Constituição   Federal,   
e   dá outras providências. 

17.12.14 Lei 
13.092/15 

- Neutro 

PL 7717/14 Superior 
Tribunal de 

Justiça 

Institui    a   gratificação   por    exercício 
cumulativo  de  jurisdição  e  de  função 
administrativa  aos  membros  da  justiça 
Federal e dá outras providências. 

17.12.14 Lei 
13.093/15 

- Neutro 

PL 7897/14 Superior 
Tribunal 
Militar 

Institui   a   Gratificação   por   Exercício 
Cumulativo  de  Jurisdição  e  de  Função 
Administrativa  aos  Membros  da  
Justiça Militar     da     União     e     dá     
outras providências. 

17.12.14 Lei 
13.096/15 

- Neutro 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 7891/14 Tribunal 
Superior do 

Trabalho 

Institui    a   gratificação   por    exercício 
cumulativo  de  jurisdição  e  de  função 
administrativa  aos  membros  da  Justiça 
do Trabalho e dá outras providências. 

17.12.14 Lei 
13.095/15 

- Neutro 

PL 7884/14 Tribunal de 
Justiça do 
Distrito 

Federal e 
dos 

Territórios 

Institui    a   gratificação   por    exercício 
cumulativo  da  jurisdição  e  de  função 
administrativa  aos  membros  da  Justiça 
do Distrito Federal e dos Territórios. 

17.12.14 Lei 
13.094/15 

- Neutro 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 7735/14 Poder 
Executivo 

Regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º 
do art. 225 da Constituição; os arts. 1, 8, 
"j", 10, "c", 15 e 16, §§ 3 e 4 da 
Convenção sobre Diversidade 
Biológica, promulgada   pelo Decreto nº 
2.519, de 16 de março de 1998; dispõe 
sobre o acesso ao patrimônio genético; 
sobre a proteção e o acesso ao 
conhecimento tradicional associado; 
sobre a repartição de benefícios para 
conservação e uso sustentável da 
biodiversidade; e dá outras 
providências. 

10.2.15 
27.4.15 

(Emendas 
do Senado 
Federal) 

Lei 
13.123/15 

Vetada 
parcialmente 

Simplifica pesquisas com 
biodiversidade. Contém regras para 
pesquisa agropecuária e limita a 
participação do governo em conselho 
fiscalizador. A finalidade do projeto é 
resolver a dificuldade de várias 
empresas de cumprir as regras atuais, o 
que as faz desistir de incorporar 
produtos da biodiversidade brasileira 
em suas linhas de pesquisa ou substituir 
extratos e substâncias nativas por 
similares sintéticos ou plantas de outros 
países. 

Progressista 

PL 4246/12 Jerônimo 
Goergen 

Dispõe sobre o exercício da profissão de 
motorista. 
NOVA EMENTA: Dispõe sobre o 
exercício da profissão de motorista; 
altera a Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as 
Leis nºs 9.503, de 23 de setembro de 
1997 - Código de Trânsito Brasileiro, e 
11.442, de 5 de janeiro de 2007 
(empresas e transportadores autônomos 
de carga), para disciplinar a jornada de 
trabalho e o tempo de direção do 
motorista profissional; altera a Lei nº 
7.408, de 25 de novembro de 1985; 
revoga dispositivos da Lei nº 12.619, de 

11.2.15 
(Emendas 
do Senado 
Federal) 

Lei 13.103/ 
5 

Aumenta o tempo máximo ao volante 
do motorista profissional de 4 horas 
para 5,5 horas contínuas e altera a forma 
de aproveitamento do descanso 
obrigatório, além de outros detalhes no 
regulamento da profissão. 

Conservador 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

30 de abril de 2012; e dá outras 
providências. 

PL 5502/13 
(prejudicado 
PL 6869/10) 

Senado 
Federal 

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), para tornar    crime    
vender, fornecer, servir, ministrar   ou   
entregar   bebida   alcoólica   a criança 
ou adolescente; e revoga o inciso I do 
art. 63 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de 
outubro de 1941(Lei das Contravenções 
Penais). 

24.2.15 Lei 
13.106/15 

Criminaliza venda de bebida alcoólica 
para menores de 18 anos. Atualmente, 
quem vende ou dá álcool a menores está 
sujeito a prisão de 2 meses a 1 ano ou 
multa. Projeto amplia pena para no 
mínimo dois anos de detenção e 
estabelece multa mínima de R$ 3 mil. 

Progressista 

PL 2447/07 Senado 
Federal 

Institui a Política Nacional de Combate 
e Prevenção à Desertificação e 
Mitigação dos Efeitos da Seca e dá 
outras providências 

25.2.15 Lei 
13.153/15 

Torna lei a Política Nacional de 
Combate à Seca. Inclui diversas ações 
que caberão ao poder público, como o 
mapeamento dos processos de 
desertificação e degradação ambiental e 
a criação de um sistema integrado de 
informações de alerta quanto à seca. 
 

Progressista 

PL 23/15 Mendonça 
Filho 

Altera a Lei nº 9.096, de 19 de setembro 
de 1995. 

25.2.15 Lei 
13.107/15 

Vetado 
parcialmente 

Determina que somente após cinco anos 
de registro no TSE um partido pode 
fundir-se a outro, com o objetivo de 
evitar a criação de legendas de aluguel. 

Conservador 

PL 7370/14 Senado 
Federal 

Dispõe   sobre   prevenção e repressão 
ao tráfico interno e internacional de 
pessoas e sobre medidas de atenção às 
vítimas; altera o Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 (Código 

26.2.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

Facilita repressão ao tráfico de pessoas. 
Simplifica o acesso da polícia ou do 
Ministério Público a dados de telefonia 
e internet para fins de investigação. 
Texto também aumenta penas para 

Progressista 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

Penal), e as Leis nºs 6.815, de 19 de 
agosto de 1980,  e  7.998, de 11 de 
janeiro de 1990; e revoga  dispositivos  
do Decreto-Lei  nº 2.848,  de  7 de 
dezembro  de 1940 (Código Penal). 
NOVA EMENTA:     Dispõe     sobre     
o enfrentamento   ao tráfico 
internacional   e interno de pessoas, 
proteção e assistência às vítimas;  e  
altera  a  Lei  nº  6.815,  de  19  de agosto  
de  1980,  os  Decretos-Lei  nºs  3.689, 
de   3   de   outubro   de   1941   -   Código   
de Processo  Penal,  e  2.848,  de  7  de  
dezembro de 1940 - Código Penal, e as 
Leis nºs 8.072, de  25  de  julho  de  
1990,  9.434, de 4 de fevereiro de 1997, 
8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente, e 9.615, de 
24 de março de 1998. 

tráfico de pessoas; cria regras para 
adoção internacional; e disciplina o 
trabalho por adolescentes, inclusive nos 
meios artístico e esportivo. As medidas 
da proposta se coadunam com o 
Protocolo de Palermo, da Organização 
das Nações Unidas (ONU), referência 
mundial para o combate ao tráfico de 
seres humanos 
 

PL 4699/12 Senado 
Federal 

Regulamenta a profissão de historiador 
e dá outras providências. 

3.3.15 Retorna ao 
Senado 
Federal 

- Neutro 

PL 8305/14 Senado 
Federal 

Altera o art. 121 do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(Código Penal), para prever o 
feminicídio como circunstância 
qualificadora do crime de homicídio, e 
o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho 
de 1990, para incluir o feminicídio no 
rol dos crimes hediondos. 

3.3.15 Lei 
13.104/15 

Passa a tratar o feminicídio como 
homicídio qualificado. Segundo a 
proposta, há razões de gênero quando o 
crime envolve violência doméstica e 
familiar, ou menosprezo e 
discriminação contra a condição de 
mulher. 
 

Progressista 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 7699/06 Senado 
Federal 

Institui o Estatuto do Portador de 
Deficiência e dá outras providências. 
NOVA  EMENTA:  Institui  a  Lei  
Brasileira da   Inclusão   da   Pessoa   
com   Deficiência; altera  as  Leis  nºs  
4.737,  de  15  de  julho  de 1965,  7.853,  
de  24  de  outubro  de  1989, 8.036, de 
11 de maio de 1990, 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, 8.213, de 24 de julho 
de 1991, 8.313, de 23 de dezembro de 
1991, 8.429, de 2 de junho de 1992, 
8.666, de 21de junho de 1993, 8.742, de 
7 de dezembro de 1993, 8.989, de 24 de 
fevereiro de 1995, 9.029, de 13 de abril 
de 1995, 9.250, de 26 de  dezembro  de  
1995,     9.503,  de  23  de setembro de 
1997, 9.615, de 24 de março de 1998,  
10.048,  de  8  de  novembro  de  2000, 
10.098, de 19 de dezembro de 2000, 
10.257, de  10  de  julho  de  2001,  
10.406,  de  10  de janeiro de 2002, 
11.126, de 27 de junho de 2005,  11.904,  
de 14 de janeiro de 2009, e 12.587,   de 
3 de janeiro de  2012,  e a Consolidação  
das Leis do Trabalho - CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943; e revoga dispositivo da Lei nº 
9.008, de 21 de março de 1995 

5.3.15 Lei 
13.146/15 

Vetado 
parcialmente 

Cria a Lei de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência. Busca garantir acesso das 
pessoas com deficiência às diversas 
esferas da vida social, seja por meio de 
políticas públicas ou iniciativas a cargo 
das empresas. 
 

Progressista 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 520/15 Bruno 
Araújo 

Anistia  as  penalidades  aplicadas  com  
base no artigo 253 e nos incisos V, VII, 
X e XII, do  artigo  181,  da  Lei  nº  
9.503,  de  23  de setembro   de   1997 - 
Código de Trânsito Brasileiro, 
cometidas pelos veículos classificados 
no artigo 96, inciso II, alínea b, itens  6 
e 7, e alínea e, da mesma lei, aplicadas 
em todo o território nacional no período 
de 18 de fevereiro a 2 de março de 2015. 

10.3.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

- Neutro 

PL 7664/14 Simão 
Sessim 

Altera o art. 34 da Lei nº 9.656, de 1998. 
NOVA EMENTA: Altera o art. 34 da 
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998. 

12.3.15 Lei 
13.127/15 

Muda a lei dos planos de saúde 
(9.656/98) para isentar fundações, 
sindicatos ou associações que exerçam a 
autogestão de planos de saúde de 
constituir pessoas jurídicas 
independentes exclusivamente para 
operar esses planos privados de 
assistência à saúde. 

Neutro 

PL 177/15 Edmilson 
Rodrigues 

e Cabo 
Daciolo 

Altera a Lei nº 12.505, de 11 de outubro 
de 2011,  que  "concede  anistia  aos  
policiais  e bombeiros militares dos 
Estados de Alagoas, de Goiás, do 
Maranhão, de Minas Gerais, da Paraíba,  
do  Piauí,  do  Rio  de  Janeiro,  de 
Rondônia,  de  Sergipe,  da  Bahia,  do  
Ceará, de  Mato  Grosso,  de  
Pernambuco,  do Rio Grande do Norte, 
de Roraima, de Santa Catarina, do 
Tocantins e do Distrito Federal punidos 
por participar    de movimentos 

24.3.15 Vetado - Neutro 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

reivindicatórios", para  acrescentar  o  
Estado do Pará 

PL 6128/09 Flávio 
Dino 

Disciplina o processo e julgamento do 
mandado de injunção individual e 
coletivo e dá outras providências. 

24.3.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

aprova projeto que regulamenta 
mandado de injunção – o objetivo do 
mandado de injunção é garantir o direito 
de alguém prejudicado pela falta de uma 
norma regulamentadora. 

 

Progressista 

PL 6785/06 Celso 
Russomano 

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
serviços de registros civis de pessoas 
naturais comunicar à Receita Federal e à 
Secretaria de Segurança Pública os 
óbitos registrados. 

25.3.15 Lei 
13.114/15 

Coíbe fraude com nomes de pessoas 
mortas. Determina ao oficial de registro 
civil comunicar à Secretaria de 
Segurança Pública e à Receita Federal o 
óbito registrado. O objetivo do projeto é 
evitar fraudes que envolvam o uso do 
documento de identidade. 

Progressista 

PL 7224/06 Senado 
Federal 

Altera   o   Decreto-Lei   nº   2.848,   de   
7   de dezembro de 1940   -  Código 
Penal, para impedir a concessão de 
livramento condicional nos casos de 
reincidência em crime doloso apenado 
com reclusão. 

25.3.15 Retorna ao 
Senado 
Federal 

Restringe concessão de liberdade 
condicional. Veda ao condenado 
reincidente por crime doloso, punido 
com o regime de reclusão, o benefício 
da liberdade condicional após o 
cumprimento de metade da pena. A 
intenção é que reincidentes em crimes 
mais graves não possam ser 
beneficiados. 

Conservador 

PL 8077/14 Pauderney 
Avelino 

Altera o art. 157 do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - 
Código Penal, a Lei nº 8.072 de 25 de 
julho de 1990 - Lei de Crimes 

25.3.15 Arquivado 
no Senado 

Federal 

Aumenta a pena para quem induzir 
jovem a praticar crime. Pena poderá 
chegar a 8 anos de reclusão para quem 

Conservador 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

Hediondos, e a Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente 

incentivar jovem a participar de 
algumas modalidades de crimes. 

PL 846/15 Leonardo 
Picciani 

Acrescenta   parágrafo   ao   artigo   121   
do Decreto-lei nº 2.848, de 07 de 
dezembro de 1940 - Código Penal. 

26.3.15 Lei 
13.142/15 

Torna a violência contra militares, 
membros da segurança pública e seus 
familiares crime hediondo. O objetivo 
do projeto inicial e das emendas é 
resguardar os militares e demais 
membros da segurança pública, 
tipificando a conduta negativa em 
desfavor desses e de seus familiares. 

Conservador 

PL 719/15 William 
Woo 

Altera  a  Lei  nº  11.484,  de  31  de  
maio  de 2007,  que  dispõe  sobre  os  
incentivos  às indústrias de 
equipamentos para TV Digital e de 
componentes  eletrônicos 
semicondutores    e    sobre    a    proteção    
à propriedade  intelectual  das  
topografias  de circuitos integrados,  
instituindo o  Programa de  Apoio  ao  
Desenvolvimento  Tecnológico da 
Indústria de Semicondutores - PADIS e 
o Programa   de   Apoio   ao   
Desenvolvimento Tecnológico  da  
Indústria  de  Equipamentos para a TV 
Digital - PATVD; altera a Lei no 8.666,  
de  21  de junho  de  1993;  e  revoga  o 
art. 26 da Lei no 11.196, de 21 de 
novembro de 2005. 

30.3.15 Lei 
13.159/15 

Vetado 
parcialmente 

Amplia benefício a empresas de 
semicondutores. Proposta torna 
permanente isenção fiscal concedida a 
fabricantes de semicondutores e de 
displays para smartphones e tablets. 
 

Conservador 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 7924/14 Defensoria 
Pública da 

União 

Dispõe    sobre    o    subsídio    do    
Defensor Público-Geral Federal e dá 
outras providências. 

30.3.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

- Neutro 

PL 6920/10 Márcio 
Marinho 

Dispõe sobre estelionato cometido 
contra idosos. 

30.3.15 Lei 
13.228/15 

Aumenta pena para estelionato contra 
idosos. As penas para esse crime, que 
são multa e reclusão de um a cinco anos, 
serão acrescidas de metade quando a 
vítima for idosa. 

Neutro 

PL 3481/12 Alexandre 
Leite 

Dispõe sobre o uso de explosivos na 
destruição ou rompimento de obstáculo 
para o crime de Furto e dá outras 
providências 

31.3.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

Aumenta as penas para furto ou roubo 
com uso de explosivos e também a pena 
máxima se do roubo resultar lesão 
corporal grave. 

Conservador 

PL 8137/14 
(prejudicado 
PL 779/95) 

Pauderney 
Avelino 

Altera o art. 180 do Decreto-lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 (Código 
Penal). 

16.4.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

Aumenta as penas para o crime de 
receptação de mercadorias roubadas. 

Conservador 

PL 1404/11 Senado 
Federal 

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), para prever a infiltração 
de agentes da polícia na internet   com   
o   fim   de   investigar   crimes contra   a   
liberdade   sexual   de   criança   ou 
adolescente. 

16.4.15 Retorna ao 
Senado 
Federal 

Permite a infiltração de agentes policiais 
na internet para investigar crimes contra 
a liberdade sexual de criança ou 
adolescente. O objetivo é prevenir e 
reprimir o chamado internet grooming, 
expressão que define o processo pelo 
qual o pedófilo, protegido pelo 
anonimato, seleciona e aborda pela rede 
as potenciais vítimas, crianças ou 
adolescentes, e as vai preparando para 
aceitarem abusos.  

Neutro 

PL 4330/04 Sandro 
Mabel 

Dispõe sobre o contrato de prestação de 
serviço a terceiros e as relações de 
trabalho dele decorrentes. 

22.4.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

Permite terceirização da atividade-fim 
de empresa. Entre outros pontos, o texto 
cria regras de sindicalização dos 
terceirizados; e prevê a 

Conservador 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

responsabilidade solidária da empresa 
contratante e da contratada nas 
obrigações trabalhistas. 

PL 2505/00 Lincoln 
Portela 

Determina que o material apreendido 
pela Polícia Federal, fruto de 
contrabando e que possa vir a ser usado 
no combate ao crime, deverá   ser   
repassado   às   Secretarias   de 
Segurança   Pública   Estaduais e à 
Polícia Federal. 

23.4.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

Determina que o material bélico 
apreendido em contrabando ou 
descaminho seja repassado às 
secretarias estaduais de Segurança 
Pública e à Polícia Federal para combate 
ao crime. 

Conservador 

PL 6701/13 Fábio Reis Altera o art. 319-A do Decreto-Lei nº 
2.848, de  7  de  dezembro  de  1940  que  
institui  o "Código  Penal"  para  
aumentar  a  pena  pelo crime  praticado  
por  diretor  de  penitenciária e/ou  
agente  público  que  deixa  de  cumprir 
seu  dever  de  vedar  ao  preso  o  acesso  
a aparelho telefônico, de rádio ou 
similar, que permita a comunicação com 
outros presos ou com o ambiente 
externo. 

28.4.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

Aprova pena maior para agente que 
facilitar acesso de preso a celular. 

 

Conservador 

PL 4148/08 Luis Carlos 
Heinze 

Altera e acresce dispositivos à Lei nº 
11.105, de 24 de março de 2005. 
Explicação:  Estabelece que os rótulos 
dos alimentos destinados ao consumo 
humano informem ao consumidor a 
natureza transgênica do alimento. 

28.4.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

Dispensa símbolo da transgenia em 
rótulos de produtos. Acaba com a 
exigência do símbolo da transgenia nos 
rótulos dos produtos com organismos 
geneticamente modificados (OGM), 
como óleo de soja, fubá e outros 
produtos derivados. 

Conservador 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 2833/11 Ricardo 
Tripoli 

Criminaliza condutas praticadas contra 
cães e gatos, e dá outras providências 

29.4.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

Aprova prisão para quem matar cães e 
gatos. 
 

Neutro 

PL 8122/14 Pedro 
Paulo 

Acrescenta dispositivos na lei nº 12.681, 
de 04 de julho de 2012, que institui o 
Sistema Nacional de   Informações   de   
Segurança Pública, Prisionais e Sobre 
Drogas (SINESP), tornando obrigatória 
a publicação da taxa de elucidação de 
crimes  de forma padronizada  e  cria  
mecanismo  punitivo  aos estados  que  
coletarem  os  dados  fora  dos critérios 
estabelecidos em lei. 

29.4.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

Torna obrigatória a inclusão da taxa de 
elucidação criminal no Sistema 
Nacional de Informações de Segurança 
Pública, Prisionais e Sobre Drogas 
(Sinesp) – desenvolvido para armazenar 
informações sobre segurança pública, 
sistema prisional, execução penal e 
enfrentamento do tráfico de drogas em 
todo o País. 
 

  

Conservador 

PL 985/15 
(prejudicado 
PL 3187/97) 

Domingos 
Neto 

Altera  o  art.  65  da  Lei  nº  9.605,  de  
12  de fevereiro de 1988, para majorar 
as penas ali previstas   para   o   crime   
de   pichação   de edificação ou 
monumento urbano e dá outras 
providências. 
NOVA EMENTA: Altera o art. 65 da 
Lei nº 9.605,  de  12  de  fevereiro  de  
1998,  para alterar  as  penas  nele 
previstas para o crime de pichação de  
edificação  ou  monumento urbano. 

29.4.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

Trata de penas sobre o crime de 
pichação ou degradação de coisas, 
monumentos e patrimônio público ou 
privado. 

Neutro 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 863/15 Poder 
Executivo 

Altera a Lei nº 12.546, de 14 de 
dezembro de 2011, quanto à 
contribuição previdenciária sobre a 
receita bruta; a Lei nº 12.469,  de  26  de  
agosto  de  2011,  a  Lei  nº 12.995, de 
18 de junho de 2014, e a Lei nº 11.196, 
de 21 de novembro de 2005, quanto à  
tributação  de  bebidas  frias;  e  a  Lei  
nº 12.780, de 9 de janeiro de 2013, que 
dispõe sobre medidas tributárias 
referentes à realização, no Brasil, dos 
Jogos  Olímpicos de 2016 e dos Jogos 
Paraolímpicos de 2016. 
NOVA    EMENTA:    Altera as Leis nºs 
12.546, de 14 de dezembro de 2011, 
quanto à contribuição previdenciária 
sobre a receita bruta, 12.780, de 9 de 
janeiro de 2013, que dispõe sobre 
medidas tributárias referentes à 
realização,  no  Brasil,  dos  Jogos  
Olímpicos de 2016 e dos Jogos 
Paraolímpicos de 2016, 11.977, de 7 de 
julho de 2009, e 12.035, de 1º de 
outubro de 2009; e revoga dispositivos 
da  Lei  n°  11.196,  de  21  de  novembro  
de 2005, quanto à tributação de bebidas 
frias 

25.6.15 Lei 
13.161/15 

Vetado 
parcialmente 

Aumenta as alíquotas incidentes sobre a 
receita bruta das empresas de 56 setores 
da economia com desoneração da folha 
de pagamentos. 

Conservador 

PL 2177/11 Bruno 
Araújo 

Institui o Código Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação 

9.7.15 Aguardando 
sanção 

aprova código nacional de ciência e 
tecnologia. Visa melhorar a relação 
entre instituições de pesquisa e setor 

Progressista 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

empresarial, e permite que 
pesquisadores de entidades públicas 
exerçam atividades em empresas 
privadas. 

PL 5735/13 Ilário 
Marques 

Altera dispositivos da Lei nº 4.737, de 
15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), 
da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 
1995 (Lei dos Partidos Políticos) e da 
Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 
(Lei das Eleições). 

14.7.15 
9.9.15 

(Emendas 
do Senado 
Federal) 

Lei 
13.165/15 

Vetado 
parcialmente 

Aprova minirreforma eleitoral com 
limite para doações de empresas. 
Também altera itens como tempo 
gratuito de rádio e TV, prazo de 
campanha, prestação de contas e 
quantidade de candidatos. Muda as leis 
de partidos (9.096/95) e das eleições 
(9.504/97) e o Código Eleitoral 
(4.737/65). 

Conservador 

PL 1163/15 Leonardo 
Picciani 

Acrescenta o art. 1.775-A  à  Lei n.º 
10.406, de  11  de  janeiro  de  2002  -  
Código  Civil, dispondo   sobre a 
curatela compartilhada de filhos  
maiores  portadores  de  necessidades 
especiais. 

16.7.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

Aprova a curatela compartilhada para 
pessoas com deficiência. 

 

Neutro 

PL 8078/14 Poder 
Executivo 

Altera a Lei nº 9.264, de 7 de fevereiro 
de 1996, para transformar em cargos de 
nível superior os cargos da carreira de 
Polícia Civil do Distrito Federal. 

16.7.15 Lei 
13.197/15 

- Neutro 

PL 6234/13 Superior 
Tribunal de 

Justiça 

Dispõe sobre a criação de 1 (uma) vara 
federal no Estado do Mato Grosso e 
sobre a criação de cargos efetivos e em 
comissão e funções    comissionadas    
no    Quadro    de Pessoal   da   Justiça   
Federal   e   dá   outras providências. 

16.7.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

- Neutro 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 2020/15 Poder 
Executivo 

Disciplina a ação de indisponibilidade 
de bens, direitos ou valores em 
decorrência de resolução do Conselho 
de Segurança das Nações Unidas - 
CSNU. 

4.8.15 
6.10.15 

(Emendas 
do Senado 
Federal) 

Lei 
13.170/15 

Cria um tipo de ação, na Justiça 
brasileira, para bloqueio de bens, 
direitos e valores de pessoas ou 
empresas objeto de resolução do 
Conselho de Segurança das Nações 
Unidas (CSNU). Esses bloqueios são 
normalmente utilizados para combater a 
lavagem de dinheiro e o financiamento 
do terrorismo. 

Progressista 

PL 2016/15 Poder 
Executivo 

Altera a Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 
2013, e a Lei nº 10.446, de 8 de maio de 
2002, para dispor sobre organizações 
terroristas. 

13.8.15 Aguarda 
apreciação 
de emendas 

do 
Senado 
Federal 

Tipifica o crime de terrorismo, 
prevendo pena de reclusão de 12 a 30 
anos em regime fechado, sem prejuízo 
das penas relativas a outras infrações 
decorrentes desse crime. Evita o 
enquadramento como ato terrorista de 
violência praticada no âmbito de 
movimentos sociais. 

Progressista 

PL 4566/08 Comissão 
de 

Legislação 
Participativ

a 

Altera dispositivos da Lei nº 8.036, de 
11 de maio de 1990, que "Dispõe sobre 
o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço e dá outras providências". 

18.8.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

Reajusta o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) com índices maiores 
que os atuais. 

Neutro 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 730/15 Domingos 
Neto 

Estabelece diretrizes para a celebração 
de consórcios públicos, cooperação 
interfederativa, entre União, Estados e 
Municípios, na forma de associação 
pública, com personalidade jurídica de   
direito público e natureza autárquica, 
visando à aquisição, ao custeio e ao uso 
de máquinas perfuratrizes de poços 
artesianos, no contexto de política 
pública de combate à seca e de   
desenvolvimento econômico e social 
das zonas    rurais de municípios 
integrantes do semiárido brasileiro. 

20.8.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

Autoriza a criação e o funcionamento de 
consórcios públicos formados pela 
União, estados e municípios para 
comprar e custear o uso de máquinas 
perfuratrizes de poços artesianos. 

Progressista 

PL 2479/00 Ricardo 
Barros 

Altera o art. 12 do Decreto-Lei nº 73, de 
21 de novembro de 1966, que "Dispõe 
sobre o sistema nacional de seguros 
privados, regula as operações de 
seguros e resseguros e dá outras 
providências".   
Explicação:  Fixa um prazo   limite   de   
30 (trinta) dias   para   o pagamento   de   
indenização   ao   segurado; dispõe que 
os casos em que haja litígio ou 
discordância sejam dirimidos na Justiça. 

20.8.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

- Neutro 

PL 1057/07 Henrique 
Afonso 

Dispõe sobre o combate a práticas 
tradicionais nocivas e à proteção dos 
direitos fundamentais de crianças 
indígenas, bem como pertencentes a 
outras sociedades ditas não tradicionais. 

26.8.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

Prevê combate ao infanticídio em áreas 
indígenas. Ouvidorias dos órgãos 
indigenistas receberão denúncias sobre 
práticas nocivas a crianças, 
adolescentes, mulheres e idosos de 
sociedades indígenas. 

Progressista 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 8170/14 Jovair 
Arantes 

Concede anistia aos débitos decorrentes 
de multas cominadas pelo IBAMA aos 
Municípios por   infrações   
administrativas ambientais ocorridas 
antes da vigência da Lei Complementar 
nº 140, de 8 de dezembro de 2011, nos 
termos que especifica. 

26.8.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

Anistia prefeituras multadas por 
infração ambiental. 

 

Conservador 

PL 10/15 Lucas 
Vergílio 

Altera o art. 2º do Decreto-Lei nº 2.296, 
de 21 de novembro de 1986, a alínea "p" 
do § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991 e o art. 63 da Medida 
Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto 
de 2001, e dá outras providências. 

27.8.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

Trata da estruturação de seguros de vida 
com cláusula de cobertura por 
sobrevivência, incluindo os que 
contarão com isenção tributária. 

Conservador 

PL 6232/13 Superior 
Tribunal de 

Justiça 

Dispõe sobre a criação de 1 (uma) vara 
federal no Estado do Rio Grande do Sul 
e sobre a criação de cargos efetivos e em 
comissão e funções    comissionadas no 
Quadro de Pessoal da Justiça Federal e 
dá outras providências 

27.8.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

- Neutro 

PL 8316/14 Superior 
Tribunal de 

Justiça 

Dispõe   sobre   a   criação   de   duas   
varas federais no Estado do Rio Grande 
do Sul e sobre a criação de cargos de 
juízes, cargos efetivos e em comissão e     
funções comissionadas   no   quadro   de   
pessoal   da Justiça Federal e dá outras 
providências. 

27.8.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

- Neutro 

PL 8317/14 Superior 
Tribunal de 

Justiça 

Dispõe   sobre   a   criação   de   duas   
varas federais  no  Estado  do  Tocantins,  
e  sobre  a criação de cargos de juízes, 
cargos efetivos e em  comissão  e  

27.8.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

- Neutro 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

funções  comissionadas  no quadro  de  
pessoal  da  Justiça  Federal  e  dá outras 
providências 

PL 8318/14 Superior 
Tribunal de 

Justiça 

Dispõe sobre a criação de uma vara 
federal no  Estado  do  Paraná  e  sobre  
a  criação  de cargos   de   juízes,   cargos   
efetivos   e   em comissão    e    funções    
comissionadas    no quadro  de  pessoal  
da  Justiça  Federal  e  dá outras 
providências 

27.8.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

- Neutro 

PL 2343/15 Poder 
Executivo 

Altera a Lei nº 7.573, de 23 de dezembro 
de 1986, que dispõe sobre o Ensino 
Profissional Marítimo. 

1.9.15 Lei 
13.194/15 

- Neutro 

PL 412/11 Hugo Leal Dispõe sobre responsabilidade civil do 
Estado. 

2.9.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

Estabelece normas sobre a 
responsabilidade civil do Estado e das 
empresas privadas prestadoras de 
serviços públicos pelos danos que seus 
agentes causarem a terceiros. 

Progressista 

PL 6999/13 Afonso 
Hamm 

Dispõe sobre o crime de abigeato e 
sobre o 
comércio de carne e outros alimentos 
sem procedência legal, e dá outras 
providências. 

8.9.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

O crime de furto de gado passará a ser 
penalizado com reclusão de 2 a 5 anos. 
Hoje a pena para esse crime é de 1 a 4 
anos, com multa. 

Conservador 

PL 2455/15 Poder 
Executivo 

Dispõe    sobre    a    prestação    de    
auxílio financeiro   pela   União   aos   
Estados,  ao Distrito  Federal  e  aos  
Municípios,  relativo ao  exercício  de  
2014,  com  o  objetivo  de fomentar as 
exportações do País. 

8.9.15 Lei 
13.166/15 

Regulamenta o auxílio financeiro da 
União aos estados, Distrito Federal e 
munícipios, no montante de R$ 1,95 
bilhão, para fomento das exportações, 
existente na Lei Orçamentária da União 
(LOA) de 2014. 

Conservador 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 5230/13 Ricardo 
Izar 

Acrescenta dispositivos à Lei  nº  
12.592,  de 18  de janeiro  de  2.012,  
para  dispor  sobre a regulamentação   e   
base   de   tributação   do "salão-
parceiro" e do "profissional-parceiro 

16.9.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

- Neutro 

PL 5568/13 
(prejudicado 
PL 5512/13) 

Keiko Ota Altera dispositivos da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro   de   1997 - Código   de   
Trânsito Brasileiro, para     dispor     
sobre     crimes cometidos      na      
direção      de      veículos automotores. 

23.9.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

- Neutro 

PL 2826/15 Goulart Altera a Lei nº 12.869, de 15 de outubro 
de 2013, que dispõe   sobre   o   exercício   
da atividade e a remuneração do 
permissionário lotérico. 

23.9.15 Lei 
13.177/15 

- Neutro 

PL 4474/04 Sandes 
Junior 

Acrescenta parágrafo ao art. 73 da Lei 
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 
dispondo sobre a transferência 
voluntária de recursos em ano eleitoral. 

24.9.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

Limita, em anos eleitorais, as 
transferências voluntárias de recursos 
da União aos estados e municípios e as 
transferências dos estados aos 
municípios. Pela proposta, essas 
transferências não poderão superar a 
média dos valores enviados nos três 
anos anteriores à eleição. 

Progressista 

PL 5077/09 Silvio 
Torres 

Dispõe sobre o empregador rural e dá 
outras providências 

29.9.15 Lei 
13.171/15 

Vetado 
parcialmente 

O objetivo é viabilizar o 
desenvolvimento do turismo rural no 
País. 

Neutro 

PL 1058/15 Goulart Estabelece   condições   e   requisitos   
para   a classificação de Estâncias 
Turísticas e dá outras providências. 

29.9.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

- Neutro 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 7645/14 Subtenente 
Gonzaga 

Altera o art. 18 do Decreto-Lei nº 667, 
de 2 de julho de 1969, que extingue a 
pena de prisão disciplinar para as 
polícias militares e os   corpos   de   
bombeiros militares, dos estados, dos 
territórios e do Distrito Federal, e dá 
outras providências. 

1.10.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

Aprova fim de prisão disciplinar para 
PM e bombeiro militar. 

 

Conservador 

PL 3075/15 Mendonça 
Filho 

Concede anistia aos condutores de 
veículos automotores   multados   pelo   
não   uso   de extintor    de    incêndio ou 
pelo uso de equipamento vencido. 

1.10.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

- Neutro 

PL 3161/15 Alex 
Manente 

Altera a Lei no 6.815, de 1980, que 
define a situação   jurídica   do 
estrangeiro, cria o Conselho Nacional 
de    Imigração, para dispor sobre a 
dispensa unilateral de visto de turista 
por ocasião dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos de 2016, Rio - 2016. 

1.10.15 Lei 
13.193/15 

- Neutro 

PL 6953/02 Senado 
Federal 

Dispõe sobre a proteção e defesa do 
usuário dos serviços públicos, prestados 
pela administração direta, indireta e os 
delegados pela União. 

15.10.15 Retorna ao 
Senado 
Federal 

Aprova código de proteção dos usuários 
de serviços públicos. 
 

Progressista 

PL 5369/09 Vieira da 
Cunha 

Institui o programa de Combate ao 
"Bullying". 

15.10.15 Lei 
13.185/15 

- Neutro 

PL 6446/13 
(prejudicado 
PL 3232/92) 

Senado 
Federal 

Dispõe sobre o direito de resposta ou 
retificação do ofendido por matéria 
divulgada, publicada ou transmitida por 
veículo de comunicação social. 

20.10.15 Lei 
13.188/15 

Vetado 
parcialmente 

Aprova regras sobre direito de resposta 
nos meios de comunicação. Considera 
ofensivo o conteúdo que atente contra a 
honra, a intimidade, a reputação, o 
conceito, o nome, a marca ou a imagem 
de pessoa física ou jurídica. 

Conservador 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 2384/15 Carlos 
Manato 

Disciplina o juízo prévio de 
admissibilidade dos recursos 
extraordinário e especial; altera a Lei n.º 
13.105, de 16 de março de 2015 - 
Código   de   Processo   Civil   e   dá   
outras providências 

21.10.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

Reverte mudanças do novo Código de 
Processo Civil para tramitação de 
recursos do Supremo Tribunal Federal 
(STF) e do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). 

Conservador 

PL 8140/14 Mandetta Altera a Lei nº 12.842, de 10 de julho de 
2013, que   dispõe   sobre   o   exercício   
da Medicina.   
Explicação:  A denominação de 
"Médico" deverá constar 
obrigatoriamente dos diplomas emitidos 
por instituições de ensino superior. 

21.10.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

- Neutro 

PL 1462/07 Senado 
Federal 

Obriga, nas hipóteses que especifica, a 
veiculação de mensagens de advertência 
sobre o risco de escassez e de incentivo 
ao consumo moderado de água. 
Explicação: divulgação em 
equipamentos e produtos de limpeza e 
higiene pessoal. 

22.10.15 Lei 
13.233/15 

- Neutro 

PL 5559/09 Otavio 
Leite 

Estabelece que os programas de 
fomento, apoio e incentivo à cultura, 
empreendidos pela administração 
federal, possam se estender a atividades 
e projetos que objetivem o 
desenvolvimento do Turismo Receptivo 
Brasileiro, nos termos desta Lei. 

22.10.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

- Neutro 

PL 4852/12 Eduardo da 
Fonte 

Estabelece normas para repressão à 
produção não autorizada e ao tráfico 
ilícito de drogas sintéticas.   

22.10.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

Estabelece regras para a repressão da 
produção e do tráfico de drogas 

Conservador 



108 
 

Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

Explicação:  Altera as Leis nº 9.782, de 
1999 e nº 11.343, de 2006. 

sintéticas que reproduzam os efeitos da 
cocaína, da heroína ou da maconha. 

PL 2960/15 Poder 
Executivo 

Dispõe sobre o Regime Especial de 
Regularização Cambial e Tributária de 
recursos, bens ou direitos de origem 
lícita não declarados, remetidos, 
mantidos   no exterior ou repatriados por 
residentes ou domiciliados no País, e dá 
outras providências. 

12.11.15 Vai ao 
Senado 
Federal 

Regulariza ativos no exterior, com 
anistia. O objetivo da regularização de 
ativos de brasileiros que estão 
depositados no exterior é reforçar a 
arrecadação do governo federal, que 
vem caindo desde o início do ano. 

 

Conservador 

PL 4257/16 Tribunal de 
Justiça do 
Distrito 

Federal e 
dos 

Territórios 

Dispõe   sobre   a   transformação   de 
cargos vagos no Quadro Permanente da 
Justiça do Distrito Federal e dos 
Territórios e altera a Lei 11.697, de 13 
de junho de 2008. 

18.2.16 Lei 
13264/16 

- Neutro 

PL 2016/15 Poder 
Executivo 

Regulamenta o disposto no inciso XLIII 
do art. 5º da Constituição Federal, 
disciplinando o terrorismo, tratando    de    
disposições investigatórias e 
processuais e reformulando o conceito 
de organização terrorista; e altera as 
Leis nºs 7.960, de 21 de dezembro de 
1989, e 12.850, de 2 de agosto de 2013. 

24.2.16 Lei 
13260/16 
Vetado 

Parcialmente 

Evita o enquadramento como ato 
terrorista de violência praticada no 
âmbito de movimentos sociais. 

Conservador 

PL 3221/15 Poder 
Executivo 

Dispõe sobre as medidas relativas aos 
Jogos Olímpicos   e Paraolímpicos de 
2016, que serão realizados no Brasil, e 
altera a Lei nº 12.035, de 1o de outubro 
de 2009, que institui   o   Ato   Olímpico, 

24.2.16 Lei 
13284/16 

- Neutro 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

no   âmbito   da administração pública 
federal. 

PL 3834/15 Senado 
Federal 

Altera a Lei nº 13.033, de 24 de 
setembro de 2014, para dispor sobre os 
percentuais de adição de biodiesel ao 
óleo diesel comercializado no território 
nacional. 

3.3.16 Lei 
13263/16 

- Neutro 

PL 4639/16 Sr. Weliton 
Prado 

Dispõe   sobre   a   fabricação, produção 
e distribuição   da   Fosfoetanolamina 
Sintética aos pacientes com câncer. 

8.3.16 Lei 
13269/16 

- Neutro 

PL 583/07 Alice 
Portugal 

Dispõe sobre a proibição de revista 
íntima de funcionárias nos locais de 
trabalho (Emendas do Senado) 

23.3.16 Lei 
13271/16 

Proíbe a prática de revistas íntimas em 
mulheres no ambiente de trabalho 

Progressista 

PL 4073/15 Senado 
Federal 

Institui o ano de 2016 como o Ano do 
Empoderamento da Mulher na Política e 
no Esporte 

23.3.16 Lei 
13272/16 

O objetivo é mobilizar mulheres, 
homens e as instituições políticas 
brasileiras em favor da igualdade de 
gênero nas políticas públicas no 
território nacional. 

Progressista 

PL 173/15 Alceu 
Moreira 

Tipifica   o   crime   de   descumprimento   
de medidas protetivas da Lei 11.340, de 
07 de agosto de 2006 - Lei Maria da 
Penha 

23.3.16 Aguardando 
apreciação 

pelo Senado 
Federal 

Acrescenta parágrafo à Lei Maria da 
Penha para determinar que “o 
descumprimento da determinação 
judicial concedida em medidas 
protetivas é crime punido com detenção 
de 30 dias a dois anos”. 

Progressista 

PL 4409/16 Carlos 
Bezerra 

Altera a Lei 9.797, 6 de maio de 1999 23.3.16 Aguardando 
apreciação 

pelo Senado 
Federal 

Determina cirurgia reconstrutora para as 
duas mamas em caso de câncer. 
 

Progressista 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 4589/01 Antônio 
Carlos 
Konder 

Reis 

Altera os limites do Parque Nacional de 
São Joaquim, no Estado de Santa 
Catarina. 

23.3.16 Lei 
13273/16 

- Neutro 

PL 36/15 Sergio 
Vidigal 

Acrescenta o art. 12-A a Lei nº 11.340, 
de 7 de agosto de 2006, para definir 
normas gerais para a composição das 
equipes policiais de atenção    à    mulher    
vítima    de violência doméstica ou 
familiar. 

29.3.16 Aguardando 
apreciação 

pelo Senado 
Federal 

Permite ao delegado de polícia, 
preferencialmente da delegacia de 
proteção à mulher, aplicar 
provisoriamente, até decisão judicial, 
medidas protetivas da vítima e de 
familiares nos crimes de violência 
doméstica definidos na Lei Maria da 
Penha (Lei 11.340/06). 

Progressista 

PL 4330/16 
(PL1036/15) 

Laura 
Carneiro 

Acrescenta dispositivo à Lei nº 11.340, 
de 7 de agosto de 2006, para regular a 
divulgação do serviço telefônico de 
denúncias a respeito de violência contra 
a mulher. 

29.3.16 Prejudicado 
e arquivado 
no Senado 

Federal 

Determina ao poder público a 
divulgação do número telefônico 180, 
exclusivo para a comunicação de 
ocorrência de violência contra a mulher. 

Progressista 

PL 3763/04 Coronel 
Alves 

Dá nova redação ao art. 163 do Decreto-
Lei nº   2.848,   de   07   de   dezembro   
de   1940, Código Penal. 

30.3.16 Aguardando 
apreciação 

pelo Senado 
Federal 

Inclui o patrimônio do Distrito Federal 
na lista daqueles que, quando atingidos 
pelo crime de dano, ensejarão pena 
qualificada aos criminosos. 

Conservador 

PL 8194/14 Senado 
Federal 

Acrescenta art. 19-A ao Decreto-Lei nº 
986, de   21   de   outubro   de   1969, 
que   institui normas básicas sobre 
alimentos, para dispor sobre a 
rotulagem de alimentos que contenham 
lactose e caseína; e veda a utilização de 
gordura vegetal hidrogenada na 
composição   de   alimentos   destinados   

30.3.16 Lei 3305/16 - Neutro 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

ao consumo   humano, nos   termos   em   
que especifica 

PL 3030/15 Lincoln 
Portela 

Altera o art. 121 do Decreto-lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal, para aumentar a pena do 
feminicídio se o crime for praticado em 
descumprimento de medida protetiva de 
urgência prevista no art. 22 da Lei nº 
11.340, de 7 de agosto de 2006 

30.3.16 Aguardando 
apreciação 

pelo Senado 
Federal 

Feminicídio é o homicídio contra a 
mulher por razões da condição de sexo 
feminino. Aumento da pena para o 
crime de feminicídio passa da Pena atual 
– reclusão de 12 a 30 anos – pode 
aumentar de 1/3 à metade em alguns 
casos. 

Progressista 

PL 6459/13 Senado 
Federal 

Dispõe sobre os contratos de integração, 
estabelece condições, obrigações e 
responsabilidades nas relações 
contratuais entre produtores integrados 
e integradores e dá outras providências. 

31.3.16 Lei 
13288/16 
Vetado 

Parcialmente 

- Neutro 

PL 1805/15 Jerônimo 
Goergen 

Dispõe sobre a localização dos 
depósitos dos estabelecimentos 
revendedores e/ou distribuidores de 
agrotóxicos. 

31.3.16 Aguardando 
apreciação 

pelo Senado 
Federal 

Aprova regras para localização de 
depósitos de agrotóxicos. 
 

Neutro 

PL 2648/15 Supremo 
Tribunal 
Federal 

Altera dispositivos da Lei nº 11.416, de 
15 de dezembro  de 2006, que dispõe 
sobre as Carreiras dos Servidores do 
Poder Judiciário da União e dá outras 
providências. 

1.6.16 Lei 
13317/16 

- Neutro 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 6697/09 Ministério 
Público da 

União 

Altera a Lei n° 11.415, de 15 de 
dezembro de 2006, que   dispõe   sobre   
as   Carreiras   dos Servidores do 
Ministério Público da União, fixa os 
valores de sua remuneração e dá outras 
providências.     
Explicação: Proíbe contratação 
recíproca entre membros e servidores do 
Ministério Público com órgãos públicos 
da Administração direta e indireta da 
União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios; reorganiza os anexos de 
especificação e valores dos cargos e 
funções comissionadas do Ministério   
Público da União e concede fé pública 
às carteiras de identidade funcional. 

1.6.16 Lei 
13316/16 

- Neutro 

PL 2646/15 Supremo 
Tribunal 
Federal 

Dispõe   sobre   o   subsídio   de   
Ministro   do Supremo Tribunal Federal 
referido no inciso XV do art. 48 da 
Constituição Federal, e dá outras 
providências. 
Explicação:  Estabelece que   o   
subsídio   mensal   de   Ministro   do 
Supremo    Tribunal    Federal    será    de    
R$ 39.293,38 (trinta e nove mil, 
duzentos e noventa e três reais e trinta e 
oito centavos) a contar de 1º de janeiro 
de 2016. 

1.6.16 Aguardando 
apreciação 

pelo Senado 
Federal 

- Neutro 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 4244/15 Senado 
Federal 

Reajusta a remuneração dos servidores 
do Senado Federal e disciplina o 
pagamento de parcelas   remuneratórias   
devidas   a   esses servidores 
Explicação:   Altera   a   Lei   nº 12.300, 
de 2010. 

1.6.16 Lei 
13302/16 
Vetada 

Parcialmente 

- Neutro 

PL 2742/15 Mesa 
Diretora da 

Câmara 
dos 

Deputados 

Reajusta a remuneração dos servidores 
integrantes do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados. 

1.6.16 Lei 
13323/16 
Vetada 

parcialmente 

- Neutro 

PL 2647/15 Procurador 
Geral da 

República 

Dispõe sobre o subsídio do Procurador 
Geral da República.   
Explicação: Estabelece que o subsídio   
mensal   do   Procurador-Geral da 
República será de R$ 39.293,38 (trinta e 
nove mil, duzentos e noventa e três reais 
e trinta e oito centavos) a contar de 1º de 
janeiro de 2016. 

1.6.16 Aguardando 
apreciação 

pelo Senado 
Federal 

- Neutro 

PL 2743/15 Tribunal de 
Contas da 

União 

Altera os Anexos III, IV, V e VI da Lei 
nº 10.356, de 27 de dezembro de 2001, 
que dispõe sobre o Quadro de Pessoal e 
o Plano de Carreira do Tribunal de 
Contas da União e dá outras 
providências. 

1.6.16 Lei 
13320/16 

- Neutro 

PL 2747/15 Defensoria 
Pública da 

União 

Dispõe sobre o subsídio do Defensor 
Público-Geral Federal e dá outras 
providências. 

1.6.16 Vetado 
totalmente 

- Neutro 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 4250/15 Poder 
Executivo 

Altera a remuneração de servidores e 
empregados públicos, dispõe sobre 
gratificações de qualificação e de 
desempenho, estabelece regras para 
incorporação de gratificações às 
aposentadorias e pensões, e dá outras 
providências. 

1.6.16 Lei 
13324/16 

- Neutro 

PL 4251/15 Poder 
Executivo 

Altera a remuneração, as regras de 
promoção, as   regras de incorporação de 
gratificação de desempenho a 
aposentadorias e pensões de servidores 
públicos da área da educação, e dá 
outras providências. 

1.6.16 Lei 
13325/16 

- Neutro 

PL 4252/15 Poder 
Executivo 

Altera a remuneração de servidores 
públicos, dispõe  sobre gratificações de 
qualificação e de desempenho,     
estabelece regras de incorporação de 
gratificação de desempenho a 
aposentadorias e pensões, dispõe sobre  
a criação das carreiras do Conselho 
Administrativo    de Defesa Econômica 
- CADE, sobre a remuneração dos 
cargos das carreiras  das  Agências  
Reguladoras,  de  que tratam  a  Lei  nº  
10.871,  de  20  de  maio  de 2004, e a 
Lei nº 10.768, de 19 de novembro 
de 2003, e dá outras providências. 

1.6.16 Lei 
13326/16 
Vetada 

parcialmente 

- Neutro 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 4253/15 Poder 
Executivo 

Cria, transforma e extingue cargos e 
funções, reestrutura cargos e carreiras, 
altera a remuneração     de servidores, 
altera a remuneração de militares de ex-
Territórios Federais, altera disposições 
sobre gratificações de desempenho, 
dispõe sobre a incidência de 
contribuição previdenciária facultativa   
sobre parcelas remuneratórias, modifica 
regras sobre requisição e cessão de 
servidores, e dá outras providências. 

1.6.16 Lei 
13328/16 
Vetada 

parcialmente 

- Neutro 

PL 4254/15 Poder 
Executivo 

Altera a remuneração de servidores 
públicos, estabelece opção por novas 
regras de incorporação de gratificação 
de desempenho às aposentadorias e 
pensões, altera os requisitos de acesso a 
cargos públicos, reestrutura cargos e 
carreiras, dispõe sobre honorários 
advocatícios de sucumbência das causas 
em que forem parte a União, suas 
autarquias    e fundações, e dá outras 
providências. 

1.6.16 Lei 
13327/16 
Vetada 

parcialmente 

- Neutro 

PL 4255/15 Poder 
Executivo 

Altera o soldo e o escalonamento 
vertical dos militares das Forças 
Armadas, constantes da Lei nº 11.784, 
de 22 de setembro de 2008. 

1.6.16 Lei 
13321/16 

- Neutro 

PL 4918/16 Senado 
Federal 

Dispõe sobre o estatuto jurídico da 
empresa pública, da sociedade de 
economia mista e de suas subsidiárias, 

14.6.16 Lei 
13303/16 
Vetada 

parcialmente 

- Neutro 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

no âmbito da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e     dos Municípios. 

PL 5768/16 Esperidião 
Amin 

Altera   o   Decreto-lei   nº   1.001,   de   
21   de outubro de 1969, Código Penal 
Militar. 

6.7.16 Aguardando 
apreciação 

pelo Senado 
Federal 

Altera regras sobre julgamento de 
militares. Prevê o julgamento de 
militares das Forças Armadas pela 
Justiça Militar no caso de crimes 
dolosos contra civis em eventos como as 
Olimpíadas 
 

Conservador 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 5230/13 Ricardo Izar Acrescenta dispositivos à Lei nº 12.592, de 18 
de janeiro de 2.012, para dispor sobre a 
regulamentação e base de tributação do "salão-
parceiro" e do "profissional-parceiro". 

4.10.16 Lei 13352/16 - Neutro 

PL 4567/16 Senado 
Federal 

Altera a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 
2010, para facultar à Petrobras o direito de 
preferência para atuar como operador e possuir 
participação mínima de 30% (trinta por cento) 
nos consórcios formados para exploração de 
blocos licitados no regime de partilha de 
produção 

9.11.16 Lei 13365/16 Aprova fim da participação obrigatória da 
Petrobras no pré-sal. A oposição obstruiu os 
trabalhos por ser contra a flexibilização da 
regra com o argumento de que isso abrirá 
caminho para uma futura privatização da 
Petrobras e perda de arrecadação da União. 
 

Conservador 

PL 2332/15 Soraya 
Santos 

Regulamenta a profissão de esteticista, 
cosmetólogo e técnico em estética 

10.11.16 Aguardando 
apreciação 

pelo 
Senado 
Federal 

- Neutro 

PL 4476/94 Koyu Iha Autoriza o Poder Executivo Federal a reverter 
em favor da Sociedade Japonesa de Santos, no 
Estado de São Paulo, o imóvel que menciona 

10.11.16 Lei 13368/16 - Neutro 

PL 4238/12 Senado 
Federal 

Institui o Estatuto da Segurança Privada e da 
Segurança das Instituições Financeiras; altera 
as  Leis  nºs  10.826,  de  22  de  dezembro  de 
2003, 10.446, de 8 de maio de 2002, 10.637, de 
30 de dezembro de 2002, 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, e o Decreto-Lei nº 2.848, de  
7 de dezembro  de 1940  –  Código  Penal; 
revoga as Leis nºs 7.102, de 20 de junho de 
1983,  e  8.863,  de  28  de  março  de  1994, 
[...] e da Medida Provisória nº 2.184-23, de 24    
de    agosto de 2001; e dá outras providências. 

29.11.16 Retorna ao 
Senado 
Federal 

Regulamenta a atuação das empresas de 
segurança privada e de transporte de valores e 
disciplina detalhes da segurança em bancos. 

Conservador 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 4850/16 Antonio 
Carlos 
Mendes 
Thame 

Estabelece      medidas      de      combate      à 
impunidade, à corrupção; altera os Decretos- 
Leis nºs 2.848, de 7 de dezembro de 1940  - 
Código  Penal,  e  3.689,  de  3  de  outubro  de 
1941 - Código de Processo Penal; as Leis nºs 
4.717, de 29 de junho de 1965, 4.737, de 15 de  
julho  de  1965,  8.072,  de  25  de  julho  de 
1990,  8.112,  de  11  de  dezembro  de  1990, 
8.429, de 2 de junho de 1992, 8.906, de 4 de 
julho de 1994, 9.096, de 19 de setembro de 
1995,  9.504,  de  30  de  setembro  de  1997, 
9.613, de 3 de março de 1998, e 7.347, de 24 de  
julho  de  1985;  revoga  dispositivos  do 
Decreto-Lei  nº  201,  de  27  de  fevereiro  de 
1967, e da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 
1990; e dá outras    providências".  
Explicação: Altera as Leis nº 8.137, de 1990; 
8.702,  de  1990;  13.150,  de 2015; 8.429, de 
1992; 9.096, de 1995; 9.504, de1997; 9.613, de 
1998 e os Decretos-leis nº 2.848, de 1940; 
3.689,   de   1941. Revoga dispositivo do 
Decreto-lei nº 201, de 1967. 

30.11.16 Aguardando 
apreciação 

pelo Senado 
Federal 

Tipifica o crime eleitoral de caixa dois sem 
qualquer anistia e transforma alguns casos de 
corrupção em crime hediondo. Pontos 
polêmicos: Provas ilícitas de boa-fé – A 
comissão que aprovou as "Dez Medidas" 
recusou a proposta de aproveitar em processos 
criminais provas colhidas ilegalmente. 
Considerou que seria muito difícil definir o 
que é boa-fé. A Constituição Federal não 
permite esse tipo de prova para proteger os 
cidadãos de abusos de policiais e de outras 
autoridades. Habeas corpus – A comissão 
também recusou a proposta de reduzir o 
alcance do habeas corpus, que é a ferramenta 
para pedir à Justiça liberdade de um preso. A 
grande maioria dos especialistas ouvidos 
considerou que essa medida tiraria dos 
cidadãos uma proteção que é garantia 
importante da Constituição. Prêmio por 
delação – A proposta de oferecer um prêmio 
em dinheiro para qualquer pessoa que 
denunciasse um caso de. O prêmio seria parte 
do dinheiro obtido com o crime. Teste de 
integridade – Um servidor público poderia 
receber uma oferta falsa de propina. Se 
aceitasse, o teste poderia ser usado como prova 
contra ele.  

Conservador 

PL 2516/15 Senado 
Federal 

Institui   a   Lei   de   Migração.   Explicação: 
Altera  o  Decreto-lei  nº  2.848,  de  1940  e 
revoga  as  Leis  nº  818,  de  1949  e  6.815,  de 
1980. 

6.12.16 Retorna ao 
Senado 
Federal 

- Neutro 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 7924/14 Defensoria 
Pública da 
União 

Dispõe    sobre    o    subsídio    do    Defensor 
Público-Geral      Federal      e      dá      outras 
providências.    Explicação:    Será    de    R$ 
35.919,05 (trinta  e  cinco  mil  novecentos  e 
dezenove reais e cinco centavos) a partir de 01 
de janeiro de 2015. 

15.12.16 Aguardando 
Sanção 

- Neutro 

PL 3490/12 Ricardo Izar Dispõem sobre a proibição da eliminação de 
cães e gatos pelos órgãos de controle de 
zoonoses, canis públicos e estabelecimentos 
oficiais congêneres, e dá outras providências. 

8/02/2017 Vai ao Senado 
Federal 

- Neutro 

PL 6568/16 Senado 
Federal 

Altera  a  Lei  nº  13.254,  de 13  de janeiro de  
2016,  que  “dispõe  sobre  o  Regime Especial   
de   Regularização   Cambial   e Tributária 
(RERCT) de recursos, bens ou direitos  de  
origem  lícita,  não  declarados ou declarados 
incorretamente, remetidos, mantidos  no  
exterior  ou  repatriados  por residentes ou 
domiciliados no País”. 

15/02/2017 Lei 13.428/17 Reabre o prazo de regularização de ativos. 
Convalida adesões feitas por parentes de 
políticos até 31 de outubro de 2016. Ao 
participar do programa de regularização, o 
contribuinte será anistiado de vários crimes 
tributários relacionados aos valores 
declarados, como sonegação fiscal ou 
descaminho, e de outros listados em leis 
específicas, a exemplo da lei sobre lavagem de 
dinheiro e evasão de divisas. 

Conservador 

PL 742/11 André 
Figueiredo e 
outros 

Altera  dispositivos  da  Consolidação  das Leis  
do  Trabalho  (CLT),  aprovada  pelo Decreto-
lei  nº  5.452,  de  1º  de  maio  de 1943 e da Lei 
nº 8.742, de 7 de dezembro de   1993,   para   
incentivar   a   formação técnico-profissional   
de   adolescentes   e jovens  em  áreas  
relacionadas  à  gestão  e prática   de   atividades   
desportivas   e   à prestação de serviços 
relacionados à infraestrutura,   organização   e   
promoção   de eventos      esportivos      e      dá      
outras providências. 

20/02/2017 Lei 13.420/17 
veto parcial 
rejeitado em 

parte 

Autoriza os estabelecimentos que empregam 
aprendizes a matriculá-los em cursos técnico-
profissionais em áreas relacionadas a práticas 
desportivas. O objetivo é contribuir para a 
formação de profissionais para atuarem nas 
atividades de preparação e suporte a grandes 
eventos esportivos, como a Copa de 2014 e as 
Olimpíadas de 2016. 

Neutro 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 3792/15 Maria do 
Rosário e 
outros 

Estabelece   o   sistema   de   garantia   de 
direitos    de    crianças    e    adolescentes 
vítimas e testemunhas de violência, e dá outras 
providências 

21/02/2017 Lei 13.431/17 Cria um sistema de garantias para crianças e 
adolescentes que sejam testemunhas ou 
vítimas de violência. 

Progressista 

PL 2565/15 Josi Nunes Altera  a  Lei  10.836,  de  9  de  janeiro  de 
2004,   que   "institui   o   Programa   Bolsa 
família  e  dá  outras  providências",  para 
incluir   a   exigência   de   realização   do exame  
preventivo  ginecológico  entre  as 
condicionalidades     previstas     para     a 
concessão do benefício. 

21/02/2017 Lei 13.522/17 Determina às redes de proteção social e de 
atenção básica à saúde, na forma de um 
regulamento, a criação de estratégias 
específicas de busca das mulheres que estejam 
enfrentando dificuldades de acesso a esses 
procedimentos devido a barreiras sociais, 
geográficas e culturais. 

Progressista 

PL 1775/15 Poder 
Executivo 

Dispõe sobre o Registro Civil Nacional - RCN 
e dá outras providências. 

21/02/2017 Lei 13.444/17 
veto parcial 

mantido 

- Neutro 

PL 5555/13 João Arruda Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006  
-  Lei  Maria  da  Penha  -  criando mecanismos  
para  o  combate  a  condutas ofensivas contra 
a mulher  na Internet ou em   outros meios de 
propagação   da informação 

21/02/2017 Vai ao Senado 
Federal 

Modifica a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) 
para tipificar crime de exposição de fotos 
íntimas na internet 
 

Progressista 

PL 252/07 Gilmar 
Machado 

Altera   a   Consolidação   das    Leis    do 
Trabalho,  aprovada  pelo  Decreto-Lei  nº 
5.452,   de   1º   de   maio   de   1943,   para 
estabelecer    a    natureza    salarial    das 
gorjetas, e obrigar o empregador a destiná las     
integralmente     aos     garçons     e trabalhadores  
assemelhados  que  laborem no mesmo horário. 

21/02/2017 Lei 13.419/17 Regulamenta uso da gorjeta. Pela proposta, 
pequenas empresas poderão reter até 20% das 
gorjetas para pagar encargos sociais; o valor 
restante deve ser revertido integralmente em 
favor do trabalhador. 
 

Conservador 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 2020/07 Elcione 
Barbalho 

Dispõe sobre normas gerais de segurança em   
casas   de   espetáculos   e   similares. 
NOVA EMENTA:  Estabelece  diretrizes 
gerais   sobre   medidas   de   prevenção   e 
combate   a   incêndio   e   a   desastres   em 
estabelecimentos,  edificações  e  áreas  de 
reunião  de  público;  altera  as  Leis  nºs 8.078,  
de  11  de  setembro  de  1990,  e 10.406,   de   
10   de   janeiro   de   2002   - Código Civil; e 
dá outras providências. 

7/03/2017 Lei 13.425/17 
veto parcial 

mantido 

- Neutro 

PL 1376/03 Affonso 
Camargo 

Dispõe sobre a política de controle da 
natalidade de cães e gatos e dá outras 
providências 

7/03/2017 Lei 13.426/17 
veto parcial 

mantido 

- Neutro 

PL 3170/15 Diego Garcia Altera a Lei  nº  8.069, de 13 de julho de 1990, 
para garantir o direito a acompanhamento e 
orientação à mãe com relação à amamentação. 
NOVA EMENTA: Altera a Lei nº 8.069, de 
13de julho de 1990  (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), para garantir o direito a 
acompanhamento e orientação à mãe com 
relação à amamentação. 

8/03/2017 Lei 13.436/17 Obriga hospitais a prestarem orientação sobre 
amamentação a mães. 
 

Neutro 

PL 3452/15 Dulce 
Miranda 

Institui o mês de agosto como o Mês do 
Aleitamento Materno. 

8/03/2017 Lei 13.435/17 - Neutro 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 4176/15 Angela 
Albino 

Acrescenta  um  parágrafo  único  ao  art. 292,  
do  Decreto-lei  nº  3.689,  de  3  de outubro  de  
1941  -  Código  de  processo Penal  -  vedando  
o  uso  de  algemas  em mulheres   grávidas   
durante   o   parto   e durante   a   fase   de   
puerpério   imediato  
NOVA  EMENTA:  Acrescenta  parágrafo 
único   ao   art.   292   do   Decreto-Lei   nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de  
Processo  Penal),  para  vedar  o  uso  de 
algemas em mulheres grávidas durante o parto  
e  em  mulheres  durante  a  fase  de puerpério 
imediato 

8/03/2017 Lei 13.434/17 Proibe o uso de algemas em mulheres grávidas 
durante os atos médico-hospitalares 
preparatórios para a realização do parto, 
durante o trabalho de parto e durante o período 
de puerpério imediato. 

Progressista 

PL 4411/16 Jandira 
Feghali 

Inscreve o nome de Zuleika Angel Jones no 
Livro dos Heróis da Pátria 

8/03/2017 Lei 13.433/17 - Neutro 

PL 5346/16 Laudivio 
Carvalho 

Acrescenta  dispositivo  à  Lei  Maria  da Penha,  
para  dar  prioridade  às  mulheres vítimas de 
violência doméstica e familiar na realização de 
exames periciais.  
NOVA EMENTA:  Acrescenta dispositivo  à  
Lei nº  11.340,  de  7  de  agosto  de  2006  (Lei 
Maria  da  Penha),  para  dar  prioridade  às 
mulheres  vítimas  de  violência  doméstica e   
familiar   na   realização   de   exames periciais. 

14/03/2017 Vai ao Senado 
Federal 

Dá prioridade à mulher vítima de violência 
doméstica e familiar na realização de exames 
periciais. O texto altera a Lei Maria da Penha 
(11.340/06). 

Progressista 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 4302/98 Poder 
Executivo 

Dispõe  sobre  as  relações  de  trabalho  na 
empresa   de   trabalho   temporário   e   na 
empresa   de   prestação   de   serviços   a 
terceiros,    e    dá     outras    providências. 
NOVA EMENTA DO SUBSTITUTIVO: 
Altera dispositivos da Lei nº 6.019, de 03 de  
janeiro  de  1974,  que  dispõe  sobre  o trabalho     
temporário     nas empresas urbanas e dá outras 
providências"   e dispõe  sobre  as  relações  de  
trabalho  na empresa   de   prestação   de   
serviços   a terceiros. 

22/03/2017 Lei 13.429/17 
veto parcial 

mantido 

Aprova terceirização para todas as atividades 
da empresa. Também aumenta de três para seis 
meses o tempo permitido para trabalho 
temporário.  
 

Conservador 

PL 5501/13 Senado 
Federal 

Altera a Lei  nº  8.069, de 13 de julho de 1990     
(Estatuto     da     Criança     e     do Adolescente),  
para  tornar  obrigatória  a adoção,  pelo  
Sistema  Único  de  Saúde (SUS),  de  protocolo  
que  Altera  a  Lei  nº 8.069,  de  13  de  julho  
de  1990  (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), para tornar obrigatória a adoção, 
pelo Sistema Único de    Saúde    (SUS),    de    
protocolo    que estabeleça  padrões  para  a  
avaliação  de riscos  para  o  desenvolvimento  
psíquico das crianças. 

29/03/2017 Lei 13.438/17 Obriga o Sistema Único de Saúde (SUS) a 
adotar protocolo com padrões para a avaliação 
de riscos ao desenvolvimento psíquico das 
crianças. 

Neutro 

PL 5587/16 Sr. Carlos 
Zarattini e 
outros 

Altera a redação dos incisos VIII e X do artigo 
4º e do artigo 12 na Lei 12.587, de 03 de janeiro 
de 2012 e acrescenta o art. 12-C na mesma Lei. 
Altera o artigo 1º da Lei 13.103, de 02 de março 
de 2015 

4/04/2017 Retorna à 
Câmara dos 
Deputados 

Define regras para aplicativos de transporte; 
licença e placa vermelha não serão necessárias. 
 

Neutro 

PL 6787/16 Poder 
Executivo 

Altera  o  Decreto-Lei  nº  5.452,  de  1º  de maio 
de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho,   
e   a   Lei   nº   6.019,  de   3  de janeiro de 1974, 
para dispor sobre eleições       de representantes 
dos trabalhadores no local de trabalho e sobre 
trabalho temporário, e     dá outras providências 

26/04/2017 Lei 13.467/17 Altera a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) para prever, entre outras medidas, a 
prevalência do acordo sobre a lei, regras para 
o trabalho intermitente e o fim da contribuição 
sindical obrigatória e da ajuda do sindicato na 
rescisão trabalhista. 

Conservador 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 7626/17 Poder 
Executivo 

Dispõe sobre os recursos destinados aos 
pagamentos decorrentes de precatórios e de    
Requisições    de    Pequeno    Valor federais. 
NOVA EMENTA: Dispõe sobre os recursos 
destinados aos pagamentos decorrentes de 
precatórios e de Requisições   de Pequeno 
Valor (RPV) federais. 

13/06/2017 Lei 13.463/17 
veto parcial 

mantido 

Cancela os precatórios e as Requisições de 
Pequeno Valor (RPV) federais depositados há 
mais de dois anos em banco federal e que não 
foram sacados pelos beneficiários. 

Conservador 

PL 2431/11 Felipe 
Bornier 

Proíbe a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária de vetar a produção e comercialização 
dos anorexígenos: sibutramina, anfepramona, 
femproporex e mazindol.  
NOVA EMENTA: Autoriza a produção, a     
comercialização e o consumo, sob   prescrição 
médica, dos anorexígenos  sibutramina,  
anfepramona, femproporex e mazindol. 

20/06/2017 Lei 13.454/17 - Neutro 

PL 3012/15 Alice 
Portugal 

Dispõe sobre a prorrogação dos prazos de 
vigência das bolsas de estudo concedidas por 
agências de fomento para proteção às mulheres 
bolsistas em função de maternidade. 

20/06/2017 Lei 13.536/17 - Neutro 

PL 3837/15 Renata 
Abreu 

Torna obrigatória o registro de violência contra    
a    mulher    no    prontuário    de atendimento 
médico, na forma que especifica. 

20/06/2017 Vai ao Senado 
Federal 

Obriga profissionais de saúde a registrarem no 
prontuário de atendimento os indícios de 
violência contra a mulher, para fins de 
estatística, prevenção e apuração da infração 
penal. 

Progressista 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 7606/17 Senado 
Federal 

Cria    o    Programa    de    Financiamento 
Preferencial  às  Instituições  Filantrópicas e 
Sem Fins Lucrativos (Pro-Santas Casas) para  
atender  instituições  filantrópicas  e sem  fins  
lucrativos  que  participam  de forma  
complementar  do  Sistema  Único de Saúde 
(SUS). 

15/08/2017 Lei 13.479/17 
veto parcial 

rejeitado 

cria o Programa de Financiamento Preferencial 
às Instituições Filantrópicas e Sem Fins 
Lucrativos (Pró-Santas Casas) no âmbito das 
instituições financeiras oficiais federais. O 
objetivo do projeto é atender instituições 
filantrópicas e sem fins lucrativos que 
participam de forma complementar do Sistema 
Único de Saúde (SUS), independentemente da 
existência de saldos devedores ou da situação 
de adimplência dessas instituições em relação 
a operações de crédito anteriores. 

Conservador 

PL 3376/15 Senado 
Federal 

Altera a Lei  nº  8.072, de 25 de julho de 1990,  
para  incluir  o  crime  de  posse  ou porte   ilegal   
de   arma   de   fogo   de   uso restrito   no   rol   
dos   crimes   hediondos.  
NOVA EMENTA: Altera a Lei nº 8.072, de 25 
de julho de 1990, para  incluir  os crimes de 
posse ou porte, de tráfico e de comercialização 
ilegal de armas de fogo, na  forma  em  que  
especifica,  no  rol  dos crimes hediondos. 

16/08/2017 Lei 13.497/17 Torna crime hediondo a posse ou o porte ilegal 
de armas de fogo de uso restrito, tais como 
fuzis. 

Conservador 

PL 5850/16 Augusto 
Coutinho 

Altera a Lei  nº  8.069, de 13 de julho de 1990,  
que  "Dispõe  sobre  o  Estatuto  da Criança  e  
do  Adolescente  e  dá  outras providências. 

4/09/2017 Lei 13.509/17 
veto parcial 

Prevê medidas como estabilidade provisória 
no emprego para quem obtiver guarda 
provisória de criança ou adolescente; licença-
maternidade para adotante de adolescente; e 
regulamentação dos programas de 
apadrinhamento. 

Neutro 

PL 8703/17 Senado 
Federal 

Altera   as   Leis   nºs   9.096,   de   19   de 
setembro  de  1995,  e  9.504,  de  30  de 
setembro de 1997, para instituir o Fundo 
Especial de Financiamento de Campanha 
(FEFC), extinguir a propaganda partidária no 
rádio e na televisão. 

4/10/2017 Lei 13.487/17 
veto parcial 

mantido 

Regulamenta a distribuição de recursos do 
Fundo Especial de Financiamento da 
Campanha (FEFC), muda regras eleitorais e 
limita os gastos com campanhas. 

Conservador 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 8612/17 Comissão 
Especial 

Altera a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de  
1995  (Lei  dos  Partidos  Políticos),  a Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das 
Eleições), a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 
1965 (Código Eleitoral), a Lei nº  13.165,  de  
29  de  setembro  de  2015 (Minirreforma 
Eleitoral de 2015), e a Lei nº  5.768,  de  20  de  
dezembro  de  1971, com o fim de promover 
ampla reforma no ordenamento político-
eleitoral. 

4/10/2017 Lei 13.488/17 
veto parcial 

rejeitado 

Modifica a Lei dos Partidos (Lei 9.096/95), a 
Lei das Eleições (9.504/97) e o Código 
Eleitoral (Lei 4.737/65). Entre as mudanças, 
podem ser citados os limites para gastos com 
campanha, em 2018, para cada cargo em 
disputa; parcelamento de multas; horário de 
divulgação de propaganda eleitoral; campanha 
na internet; incorporação no texto legal da 
proibição de doações de pessoas jurídicas; 
criação de outras formas de arrecadação de 
doações de pessoas físicas; pesquisas 
eleitorais; e participações em debates. 

Conservador 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 8843/17 Pauderney 
Avelino 

Dispõe  sobre  o  processo  administrativo 
sancionador   na   esfera   de   atuação   do Banco  
Central  do  Brasil  e  da  Comissão de  Valores  
Mobiliários,  altera  a  Lei  nº 4.131, de 3 de 
setembro de 1962, a Lei nº 4.380, de 21 de 
agosto de 1964, a Lei nº 4.728,  de  14  de  julho  
de  1965,  a  Lei  nº 4.829, de 5 de novembro de 
1965, a Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, 
a Lei nº  6.385,  de  7  de  dezembro  de  1976,  
a Lei  nº  7.492, de 16 de  junho de  1986, a Lei  
nº  9.069, de 29 de  junho de  1995, a Lei  nº  
9.613,  de  3  de  março  de  1998,  a Lei nº 
9.873, de 23 de novembro de 1999, a Lei nº 
10.214, de 27 de março de 2001, a Lei nº 
11.371, de 28 de  novembro  de 2006, a Lei nº 
11.795, de 8 de outubro de 2008, a Lei nº 
12.810, de 15 de maio de 2013, a Lei nº 12.865, 
de 9 de outubro de 2013,  o  Decreto  nº  23.258,  
de  19  de outubro de 1933, o Decreto-Lei nº 
9.025, de 27 de fevereiro de 1946, o Decreto-
Lei nº  70,  de  21  de  novembro  de  1966  e  a 
Medida   Provisória   nº   2.224,   de   4   de 
setembro     de     2001,     e     dá     outras 
providências. 

18/10/2017 Lei 13.506/17 Cria novas normas para o processo 
administrativo aberto pelo Banco Central ou 
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM); 
aumenta multas máximas; e permite a 
formulação de acordo administrativo com 
infratores e a concessão de empréstimos de 
bancos a seus diretores e acionistas. Segundo 
as mudanças aceitas, não será possível ao 
Banco Central e às instituições financeiras 
assinar termo de compromisso para delito 
grave, como aqueles que provoquem iliquidez, 
indisciplina ou instabilidade no sistema 
financeiro ou as de omissão de informações 
para ocultar a real situação da saúde financeira 
da instituição, por exemplo. 

Conservador 

PL 2862/04 Rubinelli Revoga-se  o  art.  115  do  Decreto-Lei  nº 
2.848,   de   7   de   dezembro   de   1940   - 
Código Penal. 
Explicação:   Revoga   o   dispositivo   que reduz 
de metade os prazos de prescrição quando o 
criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 
(vinte e um) anos, ou, na data da sentença, 
maior de (70) setenta anos 

7/11/2017 Vai ao Senado 
Federal 

Retira do Código Penal (Decreto-Lei 
2.848/40) o atenuante automático da pena para 
agentes menores de 21 anos e a redução à 
metade dos prazos de prescrição quando o 
criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 
anos. 

Conservador 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 6424/16 Tribunal 
Superior 
Eleitoral 

Cria, no   âmbito   do   Tribunal   Superior 
Eleitoral,  o  Centro  Cultural  da  Justiça 
Eleitoral (CCJE) 

7/11/2017 Lei 13.538/17 - Neutro 

PL 3019/15 Baleia Rossi Determina que as empresas de telefonia e 
operadoras   de Serviço Móvel Pessoal instalem 
Bloqueadores de Sinais de Telecomunicações, 
Radiocomunicações e de Internet nos 
estabelecimentos penais e socioeducativos, e dá 
outras providências. 

7/11/2017 Vai ao Senado 
Federal 

Obriga as operadoras de celular a instalarem 
bloqueadores de sinal em estabelecimentos 
penais. 

Conservador 

PL 8504/17 Alberto 
Fraga 

Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, 
dispondo sobre a progressão de regime de 
cumprimento de pena 

9/11/2017 Vai ao Senado 
Federal 

Acaba com progressão penal para assassinos 
de policiais. 
 

Conservador 

PL 6699/09 Duarte 
Nogueira 

Cria o Cadastro Nacional de Pessoas 
Desaparecidas 

9/11/2017 Vai ao Senado 
Federal 

Cria a Política Nacional de Busca de Pessoas 
Desaparecidas, com a previsão de ações 
articuladas e a reformulação do Cadastro 
Nacional de Pessoas Desaparecidas. 

Conservador 

PL 3468/12 Cláudio 
Cajado 

Revoga os incisos I e III do art.  122 da Lei nº 
7.210, de 11 de junho de 1984 - Lei de 
Execução Penal. 

9/11/2017 Vai ao Senado 
Federal 

Muda regras de saída temporária de presos em 
regime semiaberto, conhecida como “saidão”. 

Conservador 

PL 9086/17 Evandro 
Gussi 

Dispõe sobre a Política Nacional de 
Biocombustíveis - RenovaBio e dá outras 
providências. 

28/11/2017 Vai à Sanção Aprova a criação da Política Nacional de 
Biocombustíveis. 
 

Progressista 

PL 5568/13 Keiko Ota Altera artigos  da  Lei  nº  9.503/97  que institui  
o  Código  Nacional  de  Trânsito Brasileiro    e    
dá    outras    providências.  
NOVA EMENTA: Altera dispositivos da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código 
de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre crimes 
cometidos na direção de veículos automotores. 

6/12/2017 Lei 13.546/17 - Neutro 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 9247/17 Fernando 
Monteiro 

Autoriza o Conselho Curador do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS a      
estabelecer, por resolução, a contratação   de 
Instrumento de Dívida Subordinada, com 
caráter de perpetuidade, nos termos        da 
regulamentação do Conselho Monetário 
Nacional, com o agente financeiro CAIXA. 

06.12.17 
13.12.17 
(Emendas 

do SF) 

Vai à Sanção Autoriza o Conselho Curador do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a 
realizar contratos com a Caixa Econômica 
Federal (CEF) na forma de instrumentos 
híbridos de capital e dívida. Com o 
instrumento híbrido, a Caixa pode contar a 
“dívida” junto ao FGTS como capital e 
reforçar seu patrimônio de referência, a partir 
do qual são exigidos índices máximos de 
empréstimos (alavancagem). 

Conservador 

PL 8965/17 Poder 
Executivo 

Dispõe   sobre   a   prestação   de   auxílio 
financeiro pela União aos Estados, ao Distrito    
Federal    e    aos    Municípios, relativo ao 
exercício de 2017, com o objetivo de fomentar 
as exportações do País. 

6/12/2017 Vai à Sanção Concede aos estados, ao Distrito Federal e aos 
municípios R$ 1,9 bilhão a título de auxílio 
financeiro com o objetivo de fomentar as 
exportações do País. 

Conservador 

PL 4614/16 Luizianne 
Lins 

Altera  a  Lei  nº  10.446, de  8 de  maio de 2002,    
para    acrescentar    atribuição    à Polícia    
Federal    no    que    concerne    à investigação   
de   crimes   praticados   por meio  da  rede  
mundial  de  computadores que   difundam   
conteúdo   misógino,   ou seja,  aqueles  que  
propagam  o  ódio  ou  a aversão às mulheres. 

7/12/2017 Vai ao Senado 
Federal 

Remete à PF a investigação de crime virtual 
contra mulheres. Repassa à Polícia Federal a 
investigação de crimes praticados pela internet 
que propaguem conteúdo misógino, ou seja, 
que expressem ódio ou aversão às mulheres. 
 

Progressista 

PL 9206/17 Zé Silva e 
Nilson Leitão 

Institui   o   Programa   de   Regularização 
Tributária Rural junto à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral  da  
Fazenda  Nacional e dá outras providências. 

12/12/2017 Vai ao Senado 
Federal 

Aprova o parcelamento de dívidas de 
produtores rurais (pessoas físicas, cooperativas 
e intermediários) com descontos e diminui a 
contribuição social sobre a receita bruta devida 
pelo setor a título de contribuição 
previdenciária dos trabalhadores rurais. 

Conservador 

PL 7306/17 Luiz Carlos 
Hauly e 
Goulart 

Dispõe   sobre   o   valor   das   tarifas   dos 
serviços prestados pelos permissionários 
lotéricos, na função de correspondente 
bancário, e dá outras providências. 

12/12/2017 Vai ao Senado 
Federal 

- Neutro 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 6437/16 Raimundo 
Gomes de 
Matos 

Altera a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, 
para dispor sobre as atribuições das profissões   
do   agente   comunitário   de saúde    e    do    
agente    de    combate    às endemias, ampliar 
o grau de formação profissional, e estabelecer 
as condições e tecnologias necessárias para a 
implantação dos cursos de aprimoramento dos 
Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes 
de Combate às Endemias. 

12/12/2017 Vai à Sanção - Neutro 

PL 8327/17 Poder 
Executivo 

Dispõe sobre a certificação das entidades 
beneficentes de assistência social, na área de 
saúde, de que trata o art. 4º da Lei nº 12.101, de 
27 de novembro de 2009, e dá outras 
providências. 

14/12/2017 Vai ao Senado 
Federal 

Estipula nova regra para chamada a 
Certificação das Entidades Beneficentes de 
Assistência Social (Cebas) na área da saúde. 
Essa certificação, regulada pela Lei 12.101/09, 
permite que essas entidades façam jus à 
isenção de contribuições para a seguridade 
social. 

Conservador 

PL 5271/16 Poder 
Executivo 

Cria  a  Universidade  Federal  de  Catalão, por   
desmembramento   da   Universidade Federal 
de Goiás. 

19/12/2017 Vai ao Senado 
Federal 

- Neutro 

PL 5273/16 Poder 
Executivo 

Cria a Universidade Federal do Rondonópolis,  
por  desmembramento  de campus da 
Universidade Federal de Mato Grosso. 

19/12/2017 Vai ao Senado 
Federal 

- Neutro 

PL 5275/16 Poder 
Executivo 

Cria a Universidade Federal de Jataí, por 
desmembramento da       Universidade Federal 
de Goiás. 

19/12/2017 Vai ao Senado 
Federal 

- Neutro 

PL 5272/16 Poder 
Executivo 

Cria a Universidade Federal do Delta do 
Parnaíba, por desmembramento da 
Universidade Federal do Piauí. 

19/12/2017 Vai ao Senado 
Federal 

- Neutro 
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Proposição Autor Ementa/ Assunto Apreciação 
na Câmara 

Situação Teor (1) Pauta (2) 

PL 8272/14 Beto 
Albuquerque 
e Paulo 
Foletto 

Cria o Plano Nacional de Redução de Mortes e 
Lesões no Trânsito (PNATRANS) e acrescenta 
dispositivos à Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre regime de metas 
de redução de índice de mortos no trânsito por 
grupos de habitantes e de índice de mortos no 
trânsito por grupo de veículos. 

19/12/2017 Vai à Sanção - Neutro 

 
 
 
 
 


