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Resumo 

A presente monografia se propõe a analisar o recurso contra apreciação conclusiva das comissões. 

O corte temporal da pesquisa abrange a 53ª e 54ª legislaturas e a 55ª, até dezembro de 2016. As 

questões de pesquisa que guiaram este estudo se relacionam com a finalidade da utilização dos 

recursos desta natureza, são elas: verificar se o recurso é utilizado como instrumento de não-

decisão; ao ser pautado e deliberado pelo Plenário, observar se há a tendência de manutenção das 

decisões das Comissões e; confirmar se esse recurso é utilizado, na maior parte das vezes, para 

resgatar projetos que seriam definitivamente arquivados. Para buscar essas respostas, o 

levantamento irá demonstrar o percentual de projetos que recebem esse recurso e o seguimento de 

sua tramitação após essa interposição. 

Palavras-Chave: Processo Legislativo. Câmara dos Deputados. Poder Conclusivo. Recurso. Não 

decisão. 



 

 

Abstract 

This monograph proposes to analyze the appeal against conclusive appraisal of the committiees. 

The temporal cut of the research covers the 53rd and 54th legislatures and the 55th, until December 

2016. The research questions that guided this study relate to the purpose of the use of the appeal of 

this nature, they are: to verify if the appeal is used as instrument of non-decision; when being lined 

and deliberated by the Plenary, to observe if there is a tendency to maintain the decisions of the 

Committiees and; confirm that this appeal is used, most of the time, to redeem projects that would 

definitely be archived. To seek these answers, the survey will demonstrate the percentage of 

projects that receive this appeal and the follow-up of its processing after this interposition. 

 

Keywords: Legislative process. House of Representatives. Conclusive power. Appeal. Non-

decision. 
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Introdução 

 

O processo legislativo é um conjunto de ritos de difícil compreensão, devido à grande 

complexidade das normas e leis que o regem. Para entender esse processo como um todo, é 

necessário analisar não só a Constituição Federal, mas, também, o Regimento Interno da Câmara 

dos Deputados e o do Senado Federal, bem como o Regimento Comum do Congresso Nacional. 

Neste trabalho, iremos nos ater ao rito constitucional e regimental da Câmara, uma vez que serão 

analisadas apenas proposições apreciadas por essa Casa Legislativa. 

O objetivo desta pesquisa é examinar as normas referentes ao processo legislativo para 

elaboração de leis ordinárias, em especial no que tange ao recurso contra apreciação conclusiva, 

que tem sede na Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), em seu art. 58, §2°, inciso 

I e no Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), art. 132, § 2° e art. 144. Tal instituto 

pode ser utilizado para alterar o tipo de tramitação de um projeto de lei, uma vez que, em caso de 

aprovação do citado recurso, as Comissões deixam de ter competência plena para analisar o projeto 

que terá de ser então apreciado e votado em Plenário. 

O rito de apreciação pelo Plenário sempre será o principal, pois apenas por meio dele se 

têm decisões que representam a vontade da Câmara, tomadas pela maioria de seus membros. 

Entretanto, o regimento interno previu a possibilidade de as Comissões Permanentes decidirem 

definitivamente acerca de projetos de leis, em espécie de delegação do Plenário aos órgãos 

fracionários da função de decidir, no denominado poder conclusivo das comissões. Tendo em vista 

a grande quantidade de proposições que tramitam por esta Casa Legislativa, o processo de 

apreciação conclusiva vem como uma ferramenta de apoio aos trabalhos do Plenário, exercendo 

uma função de filtro (Botelho,2004), desafogando os trabalhos do órgão principal.  

Salvo exceções previstas, os projetos de lei são apreciados pelo rito conclusivo. O art. 24, 

inciso II do Regimento Interno da Câmara dos Deputados estabelece os casos de projeto de lei 

ordinária que devem ser apreciados pelo Plenário e fogem a essa regra, são eles: projeto de código, 

de iniciativa popular, de comissão, relativos a matéria que não possa ser objeto de delegação, 

oriundos do Senado ou por ele emendados, que tenham sido aprovados pelo plenário de qualquer 

das Casas, que tenham recebido pareceres divergentes e os que tramitem em regime de urgência. 

Apenas projetos de lei sujeitos à competência plena das Comissões serão analisados neste 

trabalho, em face da CRFB/1988 ter destinado o instituto da apreciação conclusiva para análise 
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desse tipo de proposição. Nesse mesmo sentido foi instituído o recurso contra apreciação 

conclusiva, foco principal dessa pesquisa. Ainda que se tenha verificado a existência desse recurso 

apresentado a outros tipos de proposição, estas não serão aqui consideradas, pois o objetivo é 

verificar a efetividade e os desdobramentos ocasionados por este recurso na tramitação apenas de 

projetos de lei. 

Estudos anteriores, de Botelho (2004) e Vieira (2005), já analisaram o poder conclusivo na 

tramitação dos projetos de lei em legislaturas anteriores. Além disso, a pesquisa de Suzana Leite 

(2010), analisou o recurso contra apreciação conclusiva na 52ª legislatura. Tendo como base esses 

trabalhos, foi estabelecido o recorte temporal desta pesquisa, que compreenderá as legislaturas 53ª 

(2007-2011), 54ª (2011-2015) e 55ª até o final de 2016. 

Propõe-se aqui verificar quais as consequências da apresentação do recurso contra 

apreciação conclusiva para a tramitação de um projeto de lei, fazendo o levantamento do 

quantitativo de recursos apresentados no período em análise e observando o que acontece com cada 

projeto após a apresentação desse recurso. 

É necessário esclarecer que na análise do funcionamento do processo legislativo ordinário, 

não basta apenas olhar as normas do Regimento e resoluções, há, frequentemente, lacunas sobre 

questões (sejam sobre normas de apreciação ou sejam sobre votação) que nenhum dos dispositivos 

normativos faz menção e que geram questionamentos. Nessas situações, os parlamentares podem 

apresentar, dentre outros meios de manifestação e questionamento, uma questão de ordem. Esse é 

o instrumento regimental utilizado para suscitar, em qualquer fase da discussão, uma dúvida 

relacionada à aplicação ou interpretação do regimento. A decisão é tomada pelo presidente da 

comissão, cabendo recurso ao Plenário da Casa. Ainda que não sejam vinculantes, as decisões em 

questões de ordem podem, futuramente, servir para embasar deliberações em casos semelhantes. 

Todas essas normas e procedimentos são fundamentais para a realização da função precípua 

do Poder Legislativo que é a produção das normas jurídicas que regem a sociedade. Nesse sentido, 

vem a definição: 

O processo legislativo, portanto, consistirá no conjunto de atos praticados no 

âmbito dos órgãos constitucionalmente competentes visando editar normas gerais 

para a sociedade, segundo procedimentos previstos na Constituição Federal e nos 

regimentos das Casas Legislativas. Seu produto fundamental, portanto, é a lei, 

entendida em termos genéricos e compreendendo os diversos tipos normativos 

reconhecidos no ordenamento jurídico. (VIEIRA, 2005, p.10).  
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1 O Processo Legislativo Federal e a Tripartição dos Poderes 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 traz, em seu artigo 59, os tipos 

de proposições compreendidas pelo processo legislativo, são elas: emendas à Constituição, leis 

complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e 

resoluções. Neste trabalho iremos analisar apenas a tramitação das leis ordinárias, por serem as 

proposições que podem ser submetidas à apreciação conclusiva pelas Comissões, de acordo com o 

estabelecido constitucionalmente. 

A Carta Magna consagrou em seu artigo 58 a prerrogativa de as comissões do Congresso 

Nacional poderem deliberar em definitivo acerca de matérias a elas distribuídas, o que ficou 

conhecido no jargão da Câmara dos Deputados como poder conclusivo. Esse poder conclusivo nem 

sempre é uma decisão final, tendo em vista que pode ser questionado e revertido por requerimento 

de, pelo menos, um décimo dos Deputados, a ser votado pelo Plenário, possibilidade prevista na 

CF em seu art. 58, §2º, inciso I. 

Como se nota, a disciplina normativa constitucional transferiu enormes poderes às 

Comissões. Contudo, no regimento da Câmara dos Deputados, na parte destinada às disposições 

aplicáveis no processo legislativo à fase de comissões, não há distinção entre a tramitação 

conclusiva e a tramitação não conclusiva. É possível fazer essa constatação tendo em vista que no 

Título V do RICD, “Da Apreciação das Proposições”, não há nenhum capítulo destinado à 

apreciação conclusiva. Essas regras encontram-se dispersas pelo Regimento ou, na sua inexistência 

formal, muitas vezes podem também ser decididas por questões de ordem. Isso mostra que para se 

compreender a tramitação de um projeto de lei é necessário analisar todos esses instrumentos 

normativos. 

O processo legislativo tem início pela apresentação de proposições, que se materializa de 

acordo com a competência deferida constitucionalmente para alguns atores específicos. A teoria 

da separação dos poderes, em seus preceitos originais, atribui ao Poder Legislativo, por meio de 

seus parlamentares, a prerrogativa da iniciativa legislativa. Diante da necessidade de melhorar sua 

governabilidade, o Executivo passa também a exercer essa prerrogativa (Silva, 1964), lembrando 

que, da mesma maneira, exercem tal prerrogativa o Poder Judiciário e o Ministério Público, ainda 

que não sejam objeto de estudo dessa pesquisa. Dessa forma, a divisão dos papéis de cada poder é 
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alterada, permitindo que as funções inicialmente próprias de um deles sejam constitucionalmente 

exercidas por outro poder.  

Ainda que o Executivo também exerça esse papel, o Legislativo mantém a iniciativa 

parlamentar, afim de garantir seu papel na função legislativa bem como de assegurar os direitos da 

oposição e das minorias (Silva, 1964). Por meio da iniciativa legislativa, as minorias e oposição 

podem buscar afirmar seus ideais e defender os direitos daqueles que são por eles representados. 

Para isso mostra-se fundamental a possibilidade de apresentar proposições cujos objetivos sejam 

atender os anseios e defender os direitos daqueles que não possuem igualdade de condições sociais, 

seja por sua posição política, social, étnica, religiosa, etc.  

A despeito da separação de poderes consagrada pela Carta Magna, é possível observar uma 

preponderância do Poder Executivo (Ferreira Filho, 2002). Sua atuação na confecção das leis é 

intensa e dotada de vários mecanismos de interferência no processo legislativo, tendo em vista que 

para ter governabilidade e efetivar suas políticas públicas, o Executivo precisa de maioria e apoio 

do Legislativo. Estudos anteriores como de Botelho (2004) e Vieira (2005) demonstram inclusive 

o alto índice de aprovação de leis de iniciativa do Executivo, em relação as de iniciativa de 

parlamentares.  

A função do Legislativo de controlar e fiscalizar o Executivo é vista por muitos deputados 

como ineficiente, tendo em vista a predominância deste poder. Ainda assim, não há demonstrações 

desse inconformismo por parte dos parlamentares, pelo contrário, em geral, as propostas do 

Executivo são por eles apoiadas. (Moisés, 2011) 

O Executivo além de distribuir cargos aos partidos da base aliada também detém o poder 

de liberar as emendas orçamentárias individuais dos parlamentares. Esses dois instrumentos 

garantem, de certa forma, apoio político, fazendo com que a agenda colocada pelo Executivo tenha 

força e prioridade nos trabalhos legislativos. Diante disso, bem coloca José Álvaro Moisés “a 

supremacia do executivo sobre o parlamento tem sido tão grande, após a democratização, que 

acabou por transformá-lo – e não o Congresso Nacional – no grande legislador no Brasil”. 

(Moisés 2011, p. 9) 

Essa preponderância do Executivo é fundamental para que haja uma boa governabilidade, 

tendo em vista que o governo consegue colocar em prática suas políticas públicas com o apoio do 

Congresso. Contudo, isso não quer dizer que temos uma qualidade na democracia, considerando-



17 

 

se que as propostas do governo podem receber apoio dos parlamentares não por serem boas para a 

população, mas por terem que apoiar os interesses do governo. (Justen Filho, 2009)  

Uma governabilidade democrática pode se traduzir num parlamento que não só fiscaliza e 

controla o Executivo, apoiando ou não suas iniciativas legislativas, mas que, principalmente, 

representa os interesses da sociedade, que por meio de sua maioria, os elegeu. Nem sempre se 

observa esse comprometimento dos parlamentares com a necessidade social. (Santos, 1997). 

Alguns autores apontam que tal característica desvirtua, de certa forma, a relação entre as 

leis aprovadas e a vontade da sociedade, tendo em vista que proposições do Governo vem 

embasadas em fundamentos políticos voltados para o estabelecimento das políticas públicas por 

ele elaboradas, em detrimento dos reais almejos da sociedade. (Vieira, 2005)  

Segundo Pacheco (2004), uma das saídas institucionais encontradas para que a vontade de 

parlamentares fosse também considerada no processo legislativo, a despeito da preponderância do 

Executivo, é a aprovação de matérias de iniciativa de deputados e senadores por meio do poder 

conclusivo. Isso se dá porque, em geral, os projetos do Executivo são apreciados em Plenário 

prioritariamente, enquanto as proposições de iniciativa parlamentar têm maior protagonismo no 

ambiente das Comissões.  
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2  O Processo Legislativo e a Apreciação Pelas Comissões Parlamentares 

 

O processo legislativo pode ser didaticamente dividido em três fases: introdutória, 

constitutiva e complementar (VIEIRA, 2005). Para que se inicie esse processo, é necessária 

iniciativa de qualquer dos agentes capazes para isso, elencados na Constituição Federal em seu art. 

61. A iniciativa legislativa também é normatizada pelo RICD em seu art. 109, §1º, apenas 

ratificando os agentes elencados pela Constituição. Têm a prerrogativa de apresentar projetos de 

lei, iniciando o processo legislativo, qualquer membro ou Comissão da Câmara, do Senado ou do 

Congresso Nacional, o Presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, Tribunais 

Superiores, Procurador Geral da República e os cidadãos, na forma prevista constitucionalmente. 

Uma vez recebido o projeto, inicia-se a fase introdutória, na qual terá a Mesa Diretora o 

prazo de duas sessões para despachá-lo às comissões temáticas permanentes pertinentes. Esse 

despacho será feito a até três comissões temáticas, à comissão de Finanças e Tributação, caso a 

matéria implique em questões orçamentárias, e à comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, 

em todos os casos. Se for de competência de mais de três comissões de mérito, deverá ser criada 

Comissão Especial para sua análise. (BRASIL, Regimento Interno CD, art. 53) 

 Despachado às Comissões, o Presidente da Câmara dos Deputados deverá indicar seu rito 

de tramitação, que implicará em seus prazos para apreciação, podendo ser de 40, 10 ou 5 sessões, 

dependendo se forem classificados como ordinário, prioritário ou urgente, respectivamente 

(BRASIL, Regimento Interno CD, art. 52). Além disso, deverá verificar se já existe proposta que 

trate de matéria análoga ou conexa já em tramitação, caso em que deverão ser apreciadas de forma 

conjunta, tramitando apensadas. De acordo com o artigo 142 do RICD, essa apensação só pode ser 

realizada entre proposições de mesma espécie e antes da matéria entrar na Ordem do Dia ou, em 

caso de apreciação conclusiva, antes que receba parecer na primeira ou única comissão a qual foi 

despachada.  

 Inicia-se então a fase constitutiva, que irá do início da apreciação pelas comissões até a 

apreciação do veto presidencial, caso exista. Nesta fase é que se dá a diferenciação da tramitação 

dos projetos sujeitos à apreciação conclusiva daqueles sujeitos à apreciação pelo Plenário.  

 Recebidas pelas comissões, as matérias terão relatores designados para apreciá-las. Neste 

momento há uma unicidade de regras tanto para projetos conclusivos quanto para aqueles 

apreciados em plenário. Nos dois casos a discussão e votação da matéria na comissão se dá de 
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maneira igual. Não há regra diferenciada estabelecida pelo regimento, como destacado por Luciana 

Pacheco: 

Cuidou-se de definir em que casos poderiam os órgãos técnicos deliberar com 

efeitos decisivos, mas não se reservou espaço normativo algum para o exercício 

propriamente dito dessa competência pelas comissões. Preguiçoso, o Regimento 

previu, apenas, a aplicação “no que couber”, das disposições previstas para as 

matérias dependentes de apreciação do Plenário à tramitação dos projetos de lei 

submetidos à deliberação conclusiva das comissões (PACHECO, 2002, pág. 50-

51).  

 

 A exceção fica para a oportunidade de emendamento, pois segundo o art. 119 do RICD, 

proposições sem o poder conclusivo, ou seja, proposições que devem passar pelo Plenário, não 

recebem emendas nas comissões.  

Encerrada a apreciação nas comissões, os projetos seguem então por diferentes caminhos, 

determinados por seu caráter conclusivo ou não. Segundo os artigos 58 e 59 do RICD, que 

regulamentam o destino das proposições analisadas pelas comissões, os projetos sujeitos a Plenário, 

após apreciação pelas comissões, são encaminhados à Mesa da Câmara dos Deputados, onde 

recebem o status de PTORD – pronto para ordem do dia – e aguardarão ser colocados em pauta 

para votação. Já para os projetos conclusivos, ao receberem pareceres em todas as comissões, 

também são encaminhados à Mesa, local onde aguardam o decurso do prazo para o recurso previsto 

na constituição contra sua conclusividade, que será de 10 sessões, devendo ser apresentado por, no 

mínimo, um décimo dos deputados e votado pelo Plenário. 

 A fase complementar, que finaliza o processo de criação de uma lei, não estabelece 

nenhuma diferença entre um projeto que tramitou pelo rito conclusivo e aquele que passou pelo 

crivo do Plenário. Nesta etapa, há apenas a formalização da existência da lei aprovada, por meio 

de sua promulgação, que se dá na forma do art. 66 da CRFB. Uma vez existente no mundo jurídico, 

todos devem ter conhecimento de sua existência e vigência, fato possibilitado pela publicação da 

matéria. 

Diante da complexidade e do longo rito pelo qual passa um projeto de lei até sua aprovação 

ou rejeição, diversas proposições têm sua tramitação não concluída. Isso se deve ao fato de que não 

há nenhum tipo de cobrança ou penalidade caso os prazos para apreciação nas Comissões não sejam 

cumpridos. Dessa forma, vários projetos caem no limbo do esquecimento, muitas vezes por terem 

perdido seu propósito ou o timing político, mas permanecem em tramitação por não terem sido 

apreciados, não sendo nem aprovados nem rejeitados. 
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Em geral, as proposições não apreciadas em uma legislatura são arquivadas no término 

desse período de quatro anos. Contudo, o RICD, estabelece em seu art. 105 que os projetos de 

inciativa de outro poder bem como aqueles que já receberam pareceres favoráveis nas Comissões, 

não serão arquivados. Dessa forma, permanecem em tramitação uma série de proposições que estão 

defasadas (no sentido de que não há interesse político atual em relação ao tema ou à abordagem da 

proposição muito antiga) e dificilmente serão apreciadas.  

Além dos casos que impedem o arquivamento de proposições citados pelo art. 105, em 23 

de fevereiro de 2015, o então Presidente da Câmara, Deputado Eduardo Cunha (PMDB- RJ), por 

meio de uma Decisão da Presidência, determinou de ofício o desarquivamento de todas as 

proposições de iniciativa de Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI. Justificou sua decisão no 

fato de não existir autor apto a formular o requerimento de desarquivamento. Como não o fez por 

nenhum tipo de norma legal, tendo simplesmente dado uma ordem sem se preocupar em legitimá-

la em um ato oficial, não criou uma regra, mas abriu precedente para que tal decisão se repita ou 

venha a ser normatizada, aumentando assim o número de proposições que permanecem em 

tramitação de uma legislatura para outra. 

  



21 

 

3  Poder Decisório Das Comissões Da Câmara Dos Deputados 

 

O funcionamento do processo legislativo no Parlamento brasileiro, como se pode observar, 

desde a Constituição de 1988, dá grande protagonismo às Comissões, que possuem uma forte 

atuação e influência no processo de confecção das leis. 

A formação desses colegiados é decisiva para a condução dos debates e decisões acerca das 

proposições que serão por elas apreciadas. Para dinamizar e otimizar o estudo da grande quantidade 

de projetos de lei em tramitação, as comissões são divididas por áreas temáticas. Além disso, o 

RICD, em seu art. 23, assegura a proporcionalidade partidária na indicação dos membros de cada 

Comissão, na intenção de garantir a representação dos diversos seguimentos de opiniões e 

posicionamentos políticos representados pelos parlamentares.   

A quantidade de membros de cada comissão é decidida, dentro de parâmetros regimentais, 

no início de cada legislatura, devendo-se buscar a proporcionalidade. Dentro dessa composição, 

cada Deputado deve participar como membro titular de, pelo menos, uma comissão permanente, à 

exceção dos Deputados que compõe a Mesa Diretora. Este órgão é considerado uma Comissão 

Diretora pelo art. 14 do RICD, que ainda traz, em seu §5º a vedação expressa da participação de 

seus membros em qualquer outra Comissão da Câmara dos Deputados. Por sua vez, a indicação 

dos membros que comporão os colegiados é feita pelos líderes dos partidos ou blocos e esse número 

é definido no início da Legislatura, não sendo influenciado posteriormente pelas eventuais trocas 

de partidos dos parlamentares.  

Nesta 55ª Legislatura, uma nova distribuição das vagas nas comissões permanentes foi feita 

após a janela partidária instituída pela Emenda Constitucional nº 91 de 2016. Isso porque, ficou 

permitida troca de partido sem prejuízo político para os Deputados que fizessem essa opção no 

período estabelecido pela Emenda.  

A questão do quantitativo de vagas destinado a cada partido ou bloco partidário é de 

fundamental importância para o funcionamento das Comissões, considerando-se que os membros 

irão eleger seus presidentes que, por sua vez, conduzirão os trabalhos e indicarão os relatores dos 

projetos. Esses relatores têm papel fundamental no estudo e apresentação dos pareceres de cada 

proposição submetida à Comissão, tendo caráter determinante na aprovação ou rejeição das 

matérias. (Vieira, 2005) 
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O mandato de presidente de Comissão é de um ano, gerando uma grande rotatividade que 

visa a impedir o controle prolongado por um único partido. Essa regra é fundamental, 

considerando-se que os presidentes são também determinados pela proporcionalidade partidária, 

sendo assim, indicados pelos líderes. Essas indicações podem também ser fruto de acordos de 

líderes pré-estabelecidos no início da legislatura, como dispõe a questão de ordem 135/2011, 

temperando o princípio da proporcionalidade partidária. 

 

3.1 Poder Conclusivo 

 

A Itália foi a precursora na utilização do processo legislativo descentralizado. Já em sua 

constituição de 1947, trouxe a possibilidade da dispensa da apreciação pelo Plenário, dando a 

competência plena às Comissões na deliberação de projetos de lei. Esse instituto foi baseado em 

lei já existente no regime fascista sobre o tema (Pacheco, 2004).   

Na Itália esse procedimento veio inicialmente como uma forma excepcional de apreciação 

dos projetos, contudo, em pouco tempo, passou a ser mais utilizado do que a apreciação pelo 

Plenário. Outros países, como a Espanha, seguiram o exemplo italiano. Os parlamentares membros 

da Assembleia Constituinte, em 1987/1988, utilizaram o procedimento italiano como base para 

estabelecer o funcionamento do Poder Conclusivo no Congresso brasileiro. 

Mas o poder conclusivo no Brasil, não surgiu com a Constituinte. No processo legislativo 

brasileiro, o poder conclusivo das comissões é resultado, em primeira instância, da Emenda 

Constitucional nº 17, de 1965. Na ocasião, o Poder Constituinte Reformador positivou o 

entendimento de que as comissões poderiam ter poderes de deliberação por delegação. Na 

Constituição de 1967 esse instituto foi mantido, contudo não era utilizado na prática, devido ao 

autoritarismo do processo legislativo característico do período (Horta, 2003). 

Entretanto, sedimentou-se formalmente na Constituição de 1988. Este poder final pode se 

dar por meio de delegação da Câmara ou do Senado às Comissões, resguardada a possibilidade de 

recurso ao Plenário. Ou ainda, em caso de parecer pela rejeição em todas as comissões pelas quais 

tramitasse, ficando nesse caso, dispensada a apreciação pelo Plenário, sempre com a ressalva da 

possibilidade de recurso contra a conclusividade. 

A competência legislativa plena, prevista no art. 58 da Carta Magna de 88, não estabelece 

que tipos de matéria podem ser submetidas a tal rito, apenas restringe os tipos de proposições que 
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podem ter a apreciação do Plenário dispensada. De maneira bastante coerente, determina que todas 

as proposições que dependam de quórum especial para aprovação devam, necessariamente, ser 

apreciadas e votadas em Plenário, pela óbvia razão de que tais quóruns só podem ser obtidos 

mediante manifestação de voto de todos os membros da Casa. 

A utilização de um sistema de comissões forte, como é o caso do Brasil, pode ser vista sob 

uma ótica otimista em relação ao seu funcionamento, mas também pode sofrer críticas voltadas a 

qualidade do estudo e apreciação das matérias por elas analisadas. Isso porque, o viés dos pareceres 

oferecidos aos projetos é encaminhado pelo relator, mediante não só o estudo que faz sobre o tema, 

mas também, sofre influência do seu direcionamento político. Esclarecendo esse ponto de vista, 

bem coloca Fernando Sabóia Vieira: 

Se, de um lado, são apontadas como evidentes vantagens dos trabalhos em 

comissão sua especialização, agilidade, menor interferência de fatores externos e 

seu papel de aliviarem o Plenário do exame de um número excessivo de 

proposições, muitas inviáveis técnica ou politicamente, de outro, há quem 

encontre perigo de sérias distorções no seu funcionamento, dependo de como são 

formadas e de que poderes tenham. (Vieira 2005, p.48) 

 

Por mais que tenha vindo como uma inovação ao processo legislativo, ao instituto da 

conclusividade não se foi dada a devida atenção na elaboração do Regimento Interno. Essa 

premissa pode ser confirmada em face da ausência de um dispositivo específico que explique o que 

seria o poder conclusivo das comissões. Suas regras estão esparsas pelo regimento, dificultando 

ainda mais essa definição e seus ritos.  

Assim como essa questão da ausência de normas próprias que regulem a competência plena 

das Comissões pode impactar o desempenho de suas atividades, outros entraves podem ser 

observados para o bom e efetivo funcionamento da apreciação conclusiva. O trabalho nas 

Comissões fica, de certa forma, comprometido, tendo em vista a quantidade de outras atividades 

que os Deputados precisam exercer ao mesmo tempo em que devem estar nas reuniões das 

comissões permanentes. Exemplos disso são as comissões especiais temporárias, criadas para 

examinar determinadas proposições ou temas específicos, as CPIs, o próprio plenário, dentre outras 

atividades características de um mandato parlamentar.  

Além do recurso contra o poder conclusivo, outras normas podem levar projetos de lei a 

serem apreciados em Plenário, uma dessas possibilidades é o deferimento de regime de urgência. 

Para retirar um projeto da tramitação conclusiva, basta que se apresente e seja aprovado um 
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requerimento de urgência. Essa ferramenta faz com que o projeto vá direto para análise no Plenário, 

centralizando o poder decisório sobre a matéria. Como enfatiza Pacheco (2004), esse é um dos 

meios mais utilizados para tirar a conclusividade de projetos de lei. Ocorre, geralmente, com 

projetos mais polêmicos ou de matérias mais relevantes politicamente. Nesse sentido, pode-se dizer 

que o pedido de urgência enfraquece o poder decisório das comissões, tendo em vista que as 

matérias mais importantes acabam por ser apreciadas pelo Plenário. 

Em termos numéricos, o pedido de urgência não retira a importância do poder conclusivo. 

Isso porque a quantidade de projetos apreciados pelas Comissões é bem maior do que os apreciados 

pelo Plenário (Pacheco, 2004), a questão fica adstrita, portanto ao critério qualitativo. 

As Comissões Parlamentares têm a competência plena de deliberação no Brasil, ainda 

assim, as normas de processo legislativo fazem uma divisão da competência para apreciação das 

proposições que tramitam no Parlamento, entre o Plenário da Casa Legislativa e essas comissões: 

Algumas proposições são apreciadas nas comissões e encaminhadas ao Plenário 

para deliberação final, enquanto outras são apreciadas somente naqueles 

colegiados, distribuição esta que é feita em razão da pertinência temática, 

envolvendo, de um lado, o campo de atuação da comissão e, de outro, a matéria 

de que trata a proposição em exame (PAES, 2007, p. 11). 

 

Cabe salientar que nem todo tipo de proposição pode se sujeitar à conclusividade. Apenas 

as leis ordinárias estão sujeitas, em sua fase de tramitação, ao rito de apreciação conclusivo.  

Em suma, o poder conclusivo ou competência legislativa plena tem aumentado seu 

protagonismo no processo decisório a cada legislatura, deixando evidente os objetivos para os quais 

foi criado como expõe Fernando Saboia Vieira: 

...possibilitar que as Comissões parlamentares possam discutir e votar projetos de 

lei sem a necessidade de apreciação pelo Plenário da Casa, a fim de tornar o 

processo legislativo mais ágil, mais especializado, mais participativo e melhor 

gerido. Sua finalidade não é tanto abreviar o procedimento, senão torná-lo mais 

cuidadoso e mais técnico. ” (VIEIRA, 2005, p. 68)    

 

3.2 Parecer Terminativo 

 

A CF determina em seu art. 58, § 2º, inciso I, que o regimento irá estabelecer as regras de 

funcionamento do poder conclusivo. O Regimento da Câmara dividiu esse instituto em conclusivo 

e terminativo. O poder terminativo faz alusão ao parecer dado pela CCJC, sobre a 



25 

 

constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa das proposições e; ao parecer da CFT, sobre 

a compatibilidade financeira e orçamentária ou à comissão especial que tenha a prerrogativa de 

analisar essas mesmas questões. Essa distinção entre os pareceres de mérito e os acima citados, 

torna ainda mais confusa essa prerrogativa das Comissões, como coloca Luciana Pacheco, “o 

resultado disso é que, muitas vezes, nem mesmo os parlamentares se dão conta de quando estão 

votando com efeito decisório ou meramente opinativo sobre uma proposição...” (Pacheco, 2004 

p.22). 

 O parecer terminativo gera efeitos imediatos, o que não ocorre com o conclusivo. Isso quer 

dizer que, caso um projeto de lei (PL) receba parecer na CFT pela incompatibilidade financeira ou 

orçamentária, o projeto interrompe sua tramitação e poderá ser encaminhado ao arquivo, salvo 

apresentação de recurso contra este parecer. Da mesma forma, podemos observar esse 

procedimento em casos de parecer pela inconstitucionalidade ou injuridicidade, dado pela CCJC. 

 O citado recurso é o mesmo utilizado para pareceres de mérito dado pelas Comissões. Sua 

finalidade é retirar a apreciação plena das Comissões sobre determinado projeto e encaminhá-lo 

para apreciação em Plenário.  

 

3.4 Recurso Contra Apreciação Conclusiva 

 

 O recurso contra apreciação conclusiva previsto na Constituição de 1988 em seu art. 58, 

§2º, inciso I, bem como no RICD em seu art. 132, § 2º (conclusivo) e art. 144 (terminativo), é o 

instrumento normativo utilizado para garantir a possibilidade de que todo projeto de lei seja 

apreciado pelo Plenário. 

 A Constituição apenas estabelece a possibilidade da apresentação desse recurso por um 

décimo dos deputados. O requisito de que seja votado o recurso pelo Plenário é determinado pelo 

Regimento Interno. Autores como Luciana Pacheco (2002) consideram que a necessidade de 

submeter a Plenário este recurso desvirtua seu caráter de assegurar direitos das minorias. 

 A função processual deste recurso é levar a proposição à análise pelo Plenário, garantindo 

assim a soberania das decisões desse órgão, que tem no poder conclusivo das Comissões um filtro 

que visa, a princípio, agilizar o processo legislativo. Essa função pode ser exercida tanto para 

resgatar projetos que receberam parecer pela rejeição em todas as comissões de mérito ou que 

receberam parecer pela rejeição na CCJC, CFT ou comissão especial, caso em que seriam 
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definitivamente arquivados; como também para alterar a tramitação de projetos que foram 

aprovados nas comissões e que seguiriam para o Senado Federal ou para a sanção presidencial. 

 O que se observava até o fim da 52ª Legislatura é que, a maior parte dos projetos que 

recebiam tal recurso, ficavam fadados ao esquecimento, não encerrando sua tramitação, tendo em 

vista que, dificilmente, tais recursos eram pautados em Plenário. Essa situação é possível pois o 

regimento não estabelece prazo para apreciação do recurso, fazendo com que o mesmo possa ficar 

indefinidamente sem apreciação. (Leite, 2010). 

 A utilização deste tipo de recurso para paralisar a tramitação dos projetos de lei a que se 

referem pode ser considerada uma forma de não decisão, principalmente se os recursos 

apresentados não forem pautados em plenário para sua apreciação. Fenômeno amplamente 

observado no processo legislativo nos casos em que os parlamentares não querem expressar 

claramente sua opinião sobre o assunto, mas também não têm interesse em que o tema siga sendo 

debatido. O conceito e importância das não decisões foram definidos por Bachrach e Baratz (2011). 

Sua importância reside no fato de que, por meio do instituto, atores podem determinar o que será 

ou não objeto da agenda de discussões, sendo essa prerrogativa muito mais forte e extrema do que 

o poder de submeter algo à deliberação pelos pares. (Bachrach e Baratz, 2011) 

 Durante a 53ª e 54ª legislaturas apenas 28 recursos contra conclusividade, dos 256 

apresentados nessas legislaturas, foram pautados e votados no plenário. Na 55ª legislatura, contudo, 

o então Presidente da Casa, deputado Eduardo Cunha, pautou em plenário, na sessão de 23 de junho 

de 2015, sessenta e seis recursos dessa natureza, de diversas legislaturas anteriores, levando-os à 

deliberação e representando um ponto fora da curva da frequência de apreciação desse tipo de 

proposição. 

 Esse fato traz à tona um importante papel exercido pelo Presidente da Câmara, o de 

gatekeeper, aquele que controla a agenda de votações do Plenário. Este é um poder extremamente 

relevante, tendo em vista que o Presidente decide o que será debatido pela Casa. Por outro lado, 

podemos dizer que ele decide também o que não será debatido, vetando assim a possibilidade de 

manifestação sobre determinados temas. Nas palavras de Cláudia Albernaz: “o conceito de 

gatekeeping perpassa em muito a mera seleção dos itens que devem estar dentro ou fora da agenda, 

consubstanciando-se em um processo global de construção de uma realidade social, edificado a 

partir dessa escolha” (Albernaz, 2011.  p.109) 
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 Diante desse conceito, observa-se que o poder de agenda do Presidente da Câmara é 

extremamente importante e decisivo, logo, essa sessão realizada pelo então Presidente Eduardo 

Cunha deve ser considerada na análise que se segue e ponderada nas considerações que dela 

decorrerem.  
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4 Apresentação da Pesquisa 

 

Conforme visto acima, o poder conclusivo das comissões é um importante instituto que 

confere relevância às comissões parlamentares, no sentido de auxiliar os trabalhos do plenário. 

Apreciando uma grande quantidade de projetos de lei de forma definitiva, deixa para o plenário 

apenas aqueles que tratam de temas mais polêmicos e politicamente mais relevantes, otimizando e 

agilizando o processo de tramitação de vários projetos de lei. 

 A primeira questão de pesquisa propõe que os recursos contra o poder conclusivo têm sido 

utilizados não para propor o reexame da matéria pelo plenário, mas para obstar a sua apreciação 

por qualquer instância da Casa. Essa questão surge da hipótese de que os recursos, em geral, não 

são pautados para apreciação em Plenário ou leva-se muito tempo para que isso aconteça, o que 

pode prejudicar o objeto da proposição que, algumas vezes, acaba perdendo seu contexto pelo 

decurso do tempo. 

Por meio do levantamento de dados, buscaremos indícios de que o recurso contra o poder 

conclusivo tem sido utilizado para retirar da Câmara a prerrogativa de decidir definitivamente 

acerca de proposições. 

A segunda questão, correlata à primeira, consiste em verificar a efetividade do poder 

conclusivo das comissões frente à possibilidade do recurso constitucional. A premissa ou hipótese 

de pesquisa é que, quando o recurso for pautado e deliberado no Plenário, haverá tendência de se 

manter a decisão das comissões, uma vez que estas são especializadas por temas, sendo os órgãos 

com maior expertise para dizer do mérito, da adequação financeiro orçamentária e da 

constitucionalidade e juridicidade da matéria. Contudo, fatores políticos podem ser a principal 

razão da propositura de recursos e os resultados podem ser diferentes do esperado. 

A terceira e última questão aqui proposta sugere que o recurso em análise é utilizado 

frequentemente para resgatar projetos que seriam definitivamente arquivados. Essa situação 

decorre do fato do projeto ter recebido parecer pela rejeição em todas as comissões pelas quais 

tenha passado ou, naquelas que o parecer terminativo já determina seu arquivamento. A hipótese 

que ratifica essa questão surge da constatação de que, nesses casos, o projeto não seria mais 

debatido em nenhuma instância, logo, a aprovação do recurso permitiria uma nova análise da 

matéria e possível aprovação pela maioria dos membros da Casa. 
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Esta pesquisa levantou todos os recursos contra apreciação conclusiva apresentados na 53ª 

e 54ª legislaturas e na 55ª legislatura até 31 de dezembro de 2016. Este recorte temporal foi 

estabelecido por se tratarem das legislaturas mais recentes e por já haver estudo anterior de Suzana 

Leite (2010) analisando a incidência deste recurso na 52ª legislatura.  

Foram analisados apenas os recursos apresentados a projetos de lei, ainda que tenha sido 

observada a apresentação deste recurso a outros tipos de proposição. Isso porque, a previsão 

constitucional para utilização deste instrumento se deu apenas em relação aos projetos de lei.  

Propõe-se aqui, com tal levantamento, verificar a eficiência desse recurso em reverter os 

pronunciamentos das comissões e quão utilizada é essa ferramenta que permite alterar a tramitação 

dos projetos de lei. Além da função estabelecida pela Constituição de submeter uma proposição a 

reexame pelo plenário, seja por ter sido aprovada ou rejeitada em definitivo pelas Comissões, 

espera-se ainda, verificar a utilização deste instrumento para que o projeto não tenha sua tramitação 

concluída por não ter sido o recurso pautado em Plenário para apreciação. Neste caso, busca-se 

apurar se este recurso é utilizado como uma forma de não decisão sobre o projeto. 

 

4.1 Metodologia 

 

 A metodologia utilizada neste trabalho foi a pesquisa em fonte primária, por meio do 

levantamento de dados constantes no Sistema de Informações Legislativas da Câmara dos 

Deputados – SILEG, que fornece informações sobre todas as proposições apresentadas mediante 

disponibilização de suas fichas de tramitação. Essas fichas contêm todos os dados relativos às 

proposições como autoria, regime de tramitação, forma de apreciação, despachos, árvore de 

apensados e a tramitação completa. 

 Esse sistema é de acesso ao público por meio do portal institucional da Câmara dos 

Deputados, disponível em sua versão simplificada no endereço eletrônico: 

<http://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/pesquisaSimplificada>. Contudo, para uma 

pesquisa mais elaborada e com uma maior quantidade de parâmetros de busca, como aqui 

utilizados, é necessário acesso ao SILEG interno, disponível apenas a funcionários da Casa com 

acesso liberado. 

   

4.2 Projetos Apreciados Pela Câmara Dos Deputados 
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De acordo com levantamento de dados feito no SILEG, no dia 07 de fevereiro de 2017, na 53ª 

legislatura, 6.103 projetos de lei tramitaram na Câmara dos Deputados. Deste total, 2.789 foram 

classificados como conclusivos e 3.305 eram projetos que deveriam ser apreciados em Plenário. 

Foram localizados ainda outros 9 constando como rito de tramitação indefinido. Esta classificação 

é atribuída, em sua grande maioria, a projetos de lei que foram devolvidos ao autor, por qualquer 

que seja o motivo. Foram encontrados ainda casos de projetos numerados de forma errada e, 

portanto, ficaram sem um tipo de tramitação definido.   

 Nos anos de 2007 a 2011, 53ª legislatura, 170 projetos de lei foram aprovados em Plenário 

e apenas 1 foi rejeitado. Por outro lado, 1.453 PLs foram apreciados conclusivamente pelas 

comissões, tendo sido 885 aprovados e 568 rejeitados. Dos projetos apreciados conclusivamente, 

111 receberam recurso contra apreciação conclusiva, ou seja, 7,71% do total.  

 Na 54ª legislatura, 9.606 projetos tramitaram. Sujeitos à apreciação conclusiva eram 5.105, 

enquanto os sujeitos à apreciação em plenário totalizaram 4.485. Constaram ainda no 

levantamento, 16 PLs classificados como rito de tramitação indefinido. 

 Entre os anos de 2011 e 2015, 54ª legislatura, 183 projetos de lei foram aprovados em 

Plenário e não houve registro de nenhum rejeitado. As comissões exerceram sua competência plena 

na deliberação de 938 projetos, sendo que 481 receberam parecer pela aprovação e outros 457 pela 

rejeição. O recurso contra apreciação conclusiva foi apresentado a 95 PLs, representando 10,13 % 

do total. 

 Por fim, no primeiro biênio da 55ª legislatura, 2015 e 2016, foram registrados no SILEG 

14.108 projetos em tramitação. Classificados como sujeitos à tramitação conclusiva obtivemos um 

total de 8.213 projetos de lei, enquanto 5.844 sujeitaram-se à apreciação pelo Plenário. Restaram 

ainda 51 projetos que tiveram seu rito de tramitação classificado como indefinido. 

 Nos anos de 2015 e 2016, foram aprovados em Plenário 111 PLs, não tendo sido nenhum 

rejeitado. Conclusivamente foram apreciados 581 projetos de lei, sendo 298 aprovado e 283 

rejeitados. Afim de reverter a conclusividade, foram apresentados recursos contra apreciação 

conclusiva a 31 projetos de lei, ou seja, 5,34% do total. 

  O quadro a seguir resume os dados apresentados: 
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Quadro 1 

Projetos apreciados pela Câmara dos Deputados 

 

  

53ª 

Legislatura 

54ª 

Legislatura 

55ª Legislatura 

(2015/2016) 
TOTAL 

PLs em tramitação 6103 9606 14108 29817 

Conclusivos 2789 5105 8213 16107 

Plenário 3305 4485 5844 13634 

Não definidos 9 16 51 76 

Apreciados 

conclusivamente 
1453 938 581 2972 

Aprovados 885 481 298 1664 

Rejeitados 568 457 283 1308 

Aprovados em 

Plenário 
170 183 111 464 

Rejeitado em 

Plenário 
1   1 

        Fonte: SILEG. Elaboração própria. 

 

Fica claro neste quadro que o trabalho das Comissões ganha um maior protagonismo, em 

termos quantitativos, a cada legislatura. Confirma-se assim a intenção constitucional de desafogar 

o trabalho do Plenário, por meio da função de filtro dada as Comissões ao poderem deliberar em 

definitivo sobre determinados projetos de lei, especialmente quando se trata de rejeição de projetos. 

Como observado nesse período de 10 anos, apenas um único projeto foi rejeitado em 

Plenário, o PL 8039/1986, que tratava sobre a proibição de propaganda oficial. Ainda que não seja 

um dado que será analisado neste trabalho, é relevante ressaltar essa questão incidental, que, por si 

só, ratifica a função de filtro das comissões. 

Dado esse panorama geral de tramitação e apreciação dos projetos de lei, no período em 

análise, segue-se adiante com o levantamento e apresentação dos dados obtidos relativos aos 

recursos contra apreciação conclusiva.  

 

4.3 Recursos Apresentados Contra Apreciação Conclusiva 
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 Para se localizar os recursos objeto dessa pesquisa fez-se necessário levantar todos os tipos 

de recurso apresentados à Câmara dos Deputados no período analisado. Isso porque não há uma 

padronização na classificação dos recursos contra apreciação conclusiva, tampouco em suas 

ementas. Algumas vezes vem descritos como contra “parecer conclusivo” ou “apreciação 

conclusiva”, podendo ainda ser identificados apenas pela solicitação de apreciação pelo Plenário.  

Nesse levantamento inicial foi obtido um total de 1004 recursos apresentados nas 

legislaturas pesquisadas. Para não incorrer na perda de algum recurso objeto da pesquisa, fez-se 

necessária a análise individual de cada um desses recursos, afim de separar apenas os de interesse. 

 De acordo com os dados do SILEG, do total desses 1004 recursos, 295 se tratavam de 

recursos contra apreciação conclusiva das comissões. Destes, 137 foram apresentados na 53ª 

legislatura e 119 foram apresentados na 54ª legislatura. Na atual legislatura, 55ª, até dezembro de 

2016, foram apresentados 39 recursos. Cabe destacar que alguns projetos de lei receberam mais de 

um recurso de igual teor. Sendo assim, o número de recursos apresentados não corresponde ao 

número de projetos de lei que tiveram sua tramitação afetada por esse instrumento processual. 

 

4.3.1 Dados da 53ª Legislatura 

 

 Na 53ª legislatura tivemos 1453 projetos de lei apreciados conclusivamente pelas 

Comissões. Destes, 111 receberam recurso contra apreciação conclusiva, o que representa 7,64% 

do total. Contudo, foram apresentados 137 recursos contra apreciação conclusiva, isso porque 

alguns projetos receberam mais de um recurso de igual conteúdo. 

Dos 137 recursos da 53ª legislatura, 67 foram arquivados sem terem seu mérito apreciado 

pelo Plenário. Deste total, 51 recursos foram arquivados por terem assinaturas retiradas pelos 

parlamentares que inicialmente manifestaram apoio a proposição. Os outros 16 foram arquivados 

pelos demais motivos, quais sejam o projeto principal ter sido arquivado, não possuir o número 

mínimo de assinaturas ou ter sido apresentado fora do prazo. 

 Ainda na 53ª legislatura, dos 70 recursos restantes, 6 tramitam apensados a outros de igual 

teor, 7 foram rejeitados, 14 aprovados pelo Plenário e 8 prejudicados. Os prejudicados, receberam 

esse status por ter sido aprovado ou rejeitado outro recurso de igual conteúdo e um deles, foi 

apensado, tendo sido devolvido o projeto de lei a que se referia, à CCJC, para reformulação de 

parecer. Os 35 restantes permanecem ativos aguardando deliberação em Plenário. Os 6 que 
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tramitam apensados estão relacionados a recursos ativos, dessa forma, serão agrupados no gráfico 

aos recursos a deliberar.  

Gráfico 1  

Situação dos recursos apresentados na 53ª legislatura. 

 
Fonte: SILEG. Elaboração própria. 

 Podemos verificar que praticamente a metade dos recursos apresentados foi arquivada sem 

a deliberação do Plenário. Dos 70 recursos que deveriam ser pautados pelo Plenário, 14 entraram 

na pauta na sessão de 23.06.15, outros 7 foram deliberados em sessões anteriores. Isso quer dizer 

que aproximadamente dois terços desses recursos apresentados na 53ª legislatura, que foram 

deliberados, sofreram influência da vontade política do Presidente da Câmara à época, deputado 

Eduardo Cunha-PMDB/SP. Ressaltamos ainda, que 41 recursos apresentados aguardam 

deliberação do Plenário e, com isso, paralisam a tramitação dos projetos a que se referem.  

Naquela legislatura, 885 projetos receberam parecer nas comissões pela aprovação, sendo 

que deste total, 83 tiveram recurso apresentado. Dos 568 que receberam parecer pela rejeição, 28 

tiveram recurso apresentado contra conclusividade. Dos 26 recursos restantes que foram 

apresentados nessa legislatura, 25 tratavam de projetos que receberam o mesmo recurso e o outro 

foi o projeto devolvido à CCJC, por ter sido apensado a outro. 

 No quadro a seguir, observa-se o percentual de projetos que recebera o recurso na 53ª 

legislatura em relação ao total de projetos apreciados em definitivo pelas Comissões. 
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Quadro 2 

Projetos apreciados conclusivamente na 53ª legislatura que 

receberam recurso 

  Projetos 

Receberam 

recurso Percentual 

Apreciados 

conclusivamente 
1453 111 7,64% 

Aprovados  885 83 9,38% 

Rejeitados 568 28 4,93% 

        Fonte: SILEG. Elaboração própria. 

 Como a maioria dos recursos foi arquivado sem apreciação pelo Plenário, não alteraram a 

tramitação inicialmente prevista para os projetos de lei a que se referiam, logo, iremos nos ater 

apenas aos que poderiam efetivar seu papel. Neste caso vamos analisar separadamente os que foram 

apresentados a projetos com parecer pela aprovação daqueles apresentados aos com parecer pela 

rejeição. Desta forma, será possível verificar se o recurso foi utilizado a maior parte das vezes para 

resgatar um projeto que seria definitivamente arquivado ou apenas para alterar a tramitação de um 

projeto aprovado. Além disso, dentre os projetos que receberam parecer pela aprovação, iremos 

analisar se, em geral, a decisão das Comissões foi mantida ou se o Plenário alterou esse parecer. 

Dentre os recursos apresentados nesta legislatura, temos um total de 108 recursos 

apresentados a projetos com parecer pela aprovação e 29 a projetos rejeitados. Esses números são 

maiores do que os apresentados no Quadro 2 pois aqui incluem-se os recursos de igual teor 

apresentados a um mesmo projeto. Dessa forma, ao excluirmos os recursos arquivados, chegamos 

ao montante de 57 recursos que poderiam alterar um parecer pela aprovação. 

Desses 57 recursos apresentados a projetos com parecer pela aprovação, 31 continuam 

aguardando deliberação em Plenário, ou seja, 55%. Dentre os 26 restantes, 7 foram rejeitados, 

fazendo com que os projetos a que se referiam continuassem sua tramitação, sendo enviados ao 

Senado ou à sanção presidencial. Outros 7 foram prejudicados por terem recurso de igual teor 

apreciado. Por fim, apenas 12 recursos foram aprovados, submetendo assim as proposições a que 

se referiam à deliberação do Plenário, ou seja, retirando-lhes sua conclusividade.  
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Gráfico 2  

Situação dos recursos cujos projetos receberam parecer pela aprovação, excluindo-se os 

arquivados, apresentados na 53ª legislatura. 

 
Fonte: SILEG. Elaboração própria. 

 

Quanto aos 28 recursos apresentados a projetos com parecer pela rejeição, 16 deles foram 

arquivados. Dos 12 que efetivamente poderiam resgatar esses projetos do arquivamento definitivo, 

2 foram aprovados pelo Plenário, não tendo sido nenhum rejeitado. Os outros 10 recursos 

continuam aguardando ser pautados, fazendo com que os projetos a que se referem tenham suas 

tramitações interrompidas até que sejam deliberados esses recursos. 
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Gráfico 3  

Situação dos recursos cujos projetos receberam parecer pela rejeição, excluindo-se os 

arquivados, apresentados na 53ª legislatura. 

 
      Fonte: SILEG. Elaboração própria. 

 

4.3.2 Dados da 54ª Legislatura 

 

 A 54ª legislatura apreciou conclusivamente 938 projetos de lei. Destes, receberam recurso 

contra conclusividade 95, representando 10,13% do total. Contudo, foram apresentados 119 

recursos contra apreciação conclusiva, levando em conta que alguns projetos receberam mais de 

um recurso de igual teor. 

Dos 119 recursos apresentados na 54ª legislatura, 50 foram arquivados. Deste total 

arquivado, 31 tiveram assinaturas retiradas pelos Deputados e 19 foram arquivados pelos demais 

motivos. Restaram assim 69 recursos, dos quais 3 foram aprovados, 4 foram rejeitados e 1 foi 

prejudicado por ter sido aprovado recurso de igual teor. Outros 54 continuam ativos, aguardando 

serem pautados em Plenário, sendo que 7 recursos estão apensados a esses ativos por terem igual 

teor, logo, serão agrupados no gráfico a seguir aos recursos a deliberar. 
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Gráfico 4 

Situação dos recursos apresentados na 54ª legislatura.

 
          Fonte: SILEG. Elaboração própria. 

 

 Verifica-se que apenas 6% dos recursos apresentados nesta legislatura foram, de fato, 

deliberados em Plenário. Dos 7 recursos apreciados em Plenário, apenas 1 foi pautado na sessão 

de 23.06.2015, os outros 6 já haviam sido apreciados em sessões anteriores. Ressaltamos ainda que 

os 61 recursos a deliberar interrompem a tramitação dos projetos de lei a que se referem até que 

sejam apreciados pelo Plenário. 

 Nesta legislatura, 481 projetos de lei receberam parecer pela aprovação. Deste total, 66 

tiveram recurso contra conclusividade apresentado. Os outros 457 projetos seriam arquivados 

definitivamente por terem recebido parecer pela rejeição, entretanto, a 29 deles foi apresentado o 

recurso. Os outros 24 recursos apresentados nesta legislatura referiam-se a projetos que tiveram 

outros recursos de igual teor apresentados. 

 No quadro a seguir, observa-se o percentual de projetos que receberam recursos nessa 54ª 

legislatura em relação ao total de projetos apreciados em definitivo pelas Comissões. 
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Quadro 3 

Projetos apreciados conclusivamente na 54ª legislatura que 

receberam recurso 

  Projetos 

Receberam 

recurso Percentual 

Apreciados 

conclusivamente 
938 95 10,13% 

Aprovados  481 66 13,72% 

Rejeitados 457 29 6,35% 

  Fonte: SILEG. Elaboração própria. 

 

Considerando-se que dos recursos apresentados a projetos de lei sujeitos à apreciação 

conclusiva 50 foram arquivados, iremos nos ater apenas aqueles que efetivamente poderiam ser 

apreciados pelo Plenário. Como feito no levantamento da legislatura anterior, iremos analisar 

separadamente os recursos relativos a projetos com parecer pela aprovação daqueles que receberam 

parecer pela rejeição. No mesmo intuito já exposto.  

Do total de recursos apresentados nesta 54ª legislatura, temos um montante de 85 recursos 

apresentados a PLs com parecer pela aprovação e 34 a PLs rejeitados. Como já explicado, esses 

números são maiores do que os apresentados no Quadro 3 pois aqui tratamos da quantidade de 

recursos apresentados e não da quantidade de projetos. Isso porque, mais de um recurso pode ser 

apresentado ao mesmo projeto de lei. Assim sendo, ao excluirmos os recursos arquivados, 

chegamos ao número de 44 recursos que poderiam alterar um parecer pela aprovação. 

Deste montante de 44 recursos apresentados a PLs com parecer pela aprovação, 36 

continuam aguardando deliberação em Plenário, ou seja, 82%. Dos 8 restantes, 4 foram rejeitados 

fazendo com que os projetos de lei a que se referiam continuassem sua tramitação inicial. Um deles 

foi prejudicado por ter sido aprovado outro recurso de igual teor. Por fim, apenas 3 recursos dessa 

natureza foram aprovados, tirando a conclusividade dos projetos a que se referiam, sujeitando a 

decisão das Comissões à revisão do Plenário.  
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Gráfico 5 

Destinação dos recursos cujos projetos receberam parecer pela aprovação, excluindo-se os 

arquivados, apresentados na 54ª legislatura. 

 
      Fonte: SILEG. Elaboração própria. 

 

Em relação aos 34 recursos apresentados a projetos com parecer pela rejeição, verificou-se 

que 9 deles foram arquivados. Dos 25 que efetivamente poderiam resgatar esses PLs do 

arquivamento definitivo, nenhum deles foi apreciado pelo Plenário. Isso quer dizer que todos os 

projetos a que se referem esses recursos estão com sua tramitação interrompida, até que esses 

recursos sejam pautados e apreciados pelo Plenário.  

 

4.3.3 Dados da 55ª Legislatura (2015-2016) 

 

 No primeiro biênio da 55ª legislatura, foram apreciados em definitivo pelas Comissões 581 

projetos de lei. Destes, 31 receberam recurso contra apreciação conclusiva, representando 5,34% 

do total. Entretanto, 39 recursos foram apresentados, tendo em vista que um mesmo projeto recebeu 

mais de um recurso de igual teor. 

Dos 39 recursos apresentados, 16 foram arquivados. Do total arquivado, 12 tiveram 

assinaturas retiradas pelos Deputados e os outros 4 foram arquivados pelos demais motivos. Dentre 
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os 23 restantes apresentados neste período, tivemos 1 rejeitado e 1 aprovado. Os outros 21 recursos 

permanecem ativos, aguardando deliberação em Plenário. 

Gráfico 6 

Situação dos recursos apresentados na 55ª legislatura. 

 
         Fonte: SILEG. Elaboração própria. 

 

 É possível observar que dos 39 recursos apresentados, apenas 2 foram efetivamente 

deliberados pelo Plenário. Esses dois recursos foram apresentados posteriormente a sessão do dia 

23.06.2015, contudo foram pautados ainda na gestão do então Presidente Eduardo Cunha. É 

necessário destacar que mais da metade dos recursos apresentados nesta legislatura, 54%, 

interromperam a tramitação dos projetos a que se referem pois continuam aguardando ser pautados 

em Plenário. 

 Neste período, dos 298 projetos que receberam parecer pela aprovação, 24 deles receberam 

recurso contra apreciação conclusiva. Por outro lado, dentre os 283 projetos que seriam arquivados 

definitivamente por terem recebido parecer pela rejeição, 7 deles receberam o recurso em questão. 

Os outros 8 recursos apresentados referiam-se a projetos com recurso de igual teor já apresentado. 

 No quadro a seguir, observa-se o percentual de projetos que receberam recursos nessa 55ª 

legislatura em relação ao total de projetos apreciados em definitivo pelas Comissões. 
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Quadro 4 

Projetos apreciados conclusivamente na 55ª legislatura 

que receberam recurso 

  Projetos 

Receberam 

Recurso Percentual 

Apreciados 

conclusivamente 
581 31 5,34% 

Aprovados  298 24 8,05% 

Rejeitados 283 7 2,47% 

  Fonte: SILEG. Elaboração própria. 

 

 Tendo em vista que dos recursos apresentados a projetos de lei sujeitos à apreciação 

conclusiva 16 foram arquivados, a análise recaíra apenas sobre aqueles que poderiam ser pautados 

e apreciados pelo Plenário. Como feito nas outras duas análises das legislaturas anteriores, iremos 

separar os recursos apresentados a projetos com parecer pela aprovação daqueles projetos que 

receberam parecer pela rejeição. 

 Dentre todos os recursos apresentados nesse primeiro biênio da 55ª legislatura, temos um 

total de 32 recursos apresentados a PLs com parecer pela aprovação e outros 7 a PLs rejeitados. 

Lembrando, mais uma vez, que este número é maior do que o apresentado no Quadro 4 pois um 

mesmo projeto de lei pode ter recebido mais de um recurso de igual teor. Dessa forma, ao 

excluirmos os recursos arquivados, temos um montante de 18 recursos que poderiam alterar um 

parecer pela aprovação. 

 Deste total de 18 recursos contra apreciação conclusiva apresentados a projetos com parecer 

pela aprovação, 17 deles permanecem aguardando deliberação em Plenário, ou seja, 94%. Apenas 

um desses recursos foi apreciado pelo Plenário. Este recurso foi deliberado e rejeitado, assim sendo, 

o projeto de lei a que se referia seguiu sua tramitação inicial. 
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Gráfico 7 

Situação dos recursos cujos projetos receberam parecer pela aprovação, excluindo-se os 

arquivados, apresentados na 55ª legislatura. 

 
        Fonte: SILEG. Elaboração própria. 

 Por outro lado, dos 7 recursos contra conclusividade apresentados a projetos de lei que 

seriam definitivamente arquivados por terem recebido parecer pela rejeição, 2 foram arquivados. 

Dentre os 5 que poderiam resgatar esses projetos do arquivamento definitivo, 1 foi aprovado, 

possibilitando assim que o PL tenha seu parecer pela rejeição revisto pelo Plenário. Os outros 4 

permanecem ativos, aguardando deliberação em Plenário.  

 

4.3.3 Análise Conjunta Das 3 Legislaturas 

 

 Em relação aos quantitativos de recursos contra apreciação conclusiva das comissões, 

apresentados nas três legislaturas analisadas nesta pesquisa, temos o quadro a seguir. 

17
94%

1
6%

Recursos a projetos com parecer pela 
aprovação

a deliberar

rejeitado



43 

 

Quadro 5 

Quantitativo de recursos das 3 Legislaturas 

 

  
53ª 

Legislatura 

54ª 

Legislatura 

55ª Legislatura 

(2015/2016) 

 

TOTAL 

Arquivados 

Assinaturas 51 31 12  

Demais motivos 16 19 4  

Total 67 50 16 133 

Aprovados 14 3 1 18 

Rejeitados 7 4 1 12 

Prejudicados 8 1   9 

A deliberar 41 61 21 123 

Total 137 119 39 295 
Fonte: SILEG. Elaboração própria. 

 

   Recursos apresentados a PLs aprovados e rejeitados 

 Quantidade de recursos apresentados 

  
53ª 

Legislatura 

54ª 

Legislatura 

55ª Legislatura 

(2015/2016) 

 

TOTAL 

PLs com parecer pela aprovação 108 

 

85 32 225 

PLs com parecer pela rejeição 29 34 7 70 

Total 137 119 39 295 

Fonte: SILEG. Elaboração própria. 

 

 É possível verificar que dos 295 recursos analisados, 133 foram arquivados sem terem sido 

remetidos à apreciação em Plenário, representando 45,08% do total. Na maioria das vezes, 70,68% 

do total de recursos arquivados, esse fato se deu devido a retirada de assinaturas dos Deputados, 

inviabilizando o recurso por não apresentar seu requisito de conter, no mínimo, 52 assinaturas para 

possibilitar sua apresentação. Este fenômeno pode ser explicado por alguns fatores de cunho 

político, como o monitoramento do Executivo sobre os parlamentares que assinam recursos, 

fazendo com que eles retirem suas assinaturas ou monitoramento dos relatores e autores de 

proposições aprovadas sobre seus próprios pares, solicitado quiçá, como troca de favores, que não 

obstem o seguimento do projeto ao Senado ou à sanção. Essas, contudo, são hipóteses que não 

serão objeto de estudo e análise desta pesquisa. 

 Apenas 9 recursos foram prejudicados, sendo 8 deles por terem outro recurso de igual teor 

deliberado. O outro restante, tratou de caso referente a projeto de lei devolvido à CCJC para 

reformulação de parecer. 
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 A primeira análise a ser realizada recai sobre o comparativo entre recursos aprovados e 

recursos rejeitados (feito sobre o total de recursos deliberados – 30 recursos). Este quantitativo 

representa 10,17% do total de recursos apresentados. Percebe-se, a despeito da previsão construída 

a partir da premissa de expertise das comissões que na maioria dos recursos aprovados (18 recursos, 

que equivalem a 60% do total de recursos deliberados), o plenário efetivamente reviu a decisão dos 

órgãos fracionários. Apenas em 12 casos (equivalente a 40%), a decisão das comissões foi mantida, 

sem a manifestação revisional do Plenário.  

 Dos 12 projetos que tiveram seus recursos rejeitados, possibilitando que seguissem sua 

tramitação inicial, 5 projetos encerraram sua tramitação na Câmara e foram remetidos ao Senado, 

onde continuam em tramitação. Apenas 2 deles foram remetidos ao Senado e de lá retornaram com 

alterações, estando, neste momento, aguardando deliberação das emendas do Senado aos projetos. 

Os outros 5 foram convertidos em lei, sendo que 3 projetos foram vetados total ou parcialmente. O 

que importa salientar é que dos 12 projetos de lei que seguiram seu curso normal devido a rejeição 

do recurso contra o poder conclusivo, todos seguiram ao Senado, sendo que 42% efetivamente 

foram transformados em lei. 

Gráfico 8 

Situação dos projetos de lei cujos recursos foram rejeitados em Plenário. 

 
            Fonte: SILEG. Elaboração própria. 

 

 A segunda, e na nossa compreensão, a principal análise a ser feita, recai sobre os 18 recursos 

que foram efetivamente apreciados pelo Plenário e tiveram a possibilidade de alterar a tramitação 
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dos projetos de lei a que se referiam, ou seja, os recursos foram aprovados. Deste total de 18 

projetos de lei com recursos aprovados, apenas 4 PLs foram aprovados em Plenário e remetidos ao 

Senado Federal. Outros três, após aprovação nas duas Casas Legislativas foram convertidos em lei, 

sendo que um dentre esses três foi vetado parcialmente e o veto está aguardando sua deliberação. 

Verificamos ainda que 11 dos 18 projetos, ou seja, 61% do total, que tiveram recurso contra 

conclusividade aprovado, estão aguardando deliberação em Plenário. Nestes casos, pode-se dizer 

que o recurso provido paralisou a tramitação dos projetos. Destes 11, 9 haviam recebido parecer 

pela aprovação nas Comissões e já poderiam ter sido remetidos ao Senado ou à sanção presidencial. 

Os outros 2 deixaram de ser arquivados definitivamente para serem apreciados pelo Plenário, pois 

haviam recebido parecer pela rejeição. É importante ressaltar que dentre esses 11 projetos em 

questão, 10 deles tiveram seu recurso provido na sessão do Plenário do dia 23.06.2015 e, desde 

então, aguardam ser colocados na Ordem do Dia do Plenário para votação. 

O gráfico abaixo mostra a destinação desses projetos que tiveram recurso provido. 

Gráfico 9 

Situação dos projetos de lei cujos recursos foram aprovados em Plenário. 

 
           Fonte: SILEG. Elaboração própria. 

 

Vale destacar que desses 18 projetos que tiveram a apreciação inicial feita pelas Comissões, 

tendo que ser revista pelo Plenário, 15 haviam recebido parecer pela aprovação, dos quais 6 tiveram 

a decisão das comissões confirmada pelo Plenário, tendo sido os projetos aprovados e remetidos 
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ao Senado ou convertidos em lei. Destes 15, os 9 restantes aguardam deliberação em Plenário. Os 

outros 3 recursos aprovados pelo Plenário tratavam de PLs que seriam arquivados definitivamente 

por terem recebido parecer pela rejeição, contudo apenas um deles foi deliberado em Plenário e 

teve a decisão das Comissões revista e alterada, tendo sido o projeto aprovado e remetido ao 

Senado. Os outros 2 PLs continuam aguardando ser pautados em Plenário. Com esse dado podemos 

constatar que na minoria das vezes que os deputados apresentam recursos e estes são aprovados, 

há a tendência de manifestação diferente pelo todo da casa, confirmando, na maioria dos casos, as 

decisões tomadas pelos órgãos mais especializados em cada área temática, que seriam as 

Comissões.  

O gráfico a seguir mostra como se manifesta o Plenário em relação as decisões das 

Comissões, nos casos dos projetos com recurso aprovado e PL apreciado pelo Plenário. 

Gráfico 10 

Manifestação do Plenário em relação aos pareceres das Comissões. 

 
            Fonte: SILEG. Elaboração própria. 

 

 A terceira análise refere-se aos recursos apresentados a projetos de lei com parecer pela 

aprovação e projetos com parecer pela rejeição. Verificamos que 76% (225) dos recursos foram 

apresentados a PLs aprovados, apenas alterando seu regime de tramitação. Os outros 24% (70) 

foram utilizados para tentar resgatar projetos que seriam definitivamente arquivados por terem 

recebido parecer pela rejeição nas comissões.  
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Temos ainda a análise dos casos de não decisão sobre projetos de lei que ficam no limbo 

do processo legislativo, por não terem seus recursos contra apreciação conclusiva pautados e 

apreciados em Plenário. Nas 3 legislaturas analisadas, dentre os 295 recursos apresentados, 123 

deles continuam ativos, aguardando deliberação em Plenário, o que representa 42% do total de 

recursos.  

 Destes projetos de lei que estão com sua tramitação paralisada, sem que a Câmara dos 

Deputados se manifeste sobre seu conteúdo, 67 PLs receberam parecer pela aprovação e poderiam 

ter continuado sua tramitação, sendo remetidos ao Senado Federal ou à sanção presidencial, 

conforme o caso. Outros 37 projetos receberam parecer pela rejeição nas comissões e seriam 

definitivamente arquivados, contudo, estão aguardando a revisão dessa decisão, que deve ser feita 

pelo Plenário. 

 Dentre os projetos que estão nesse limbo sem nenhuma decisão sobre seu mérito, o mais 

antigo foi apresentado em 1999, ou seja, 18 anos aguardando deliberação. Trata-se do PL 343/1999, 

cujo recurso que interrompeu sua tramitação foi o REC 307/2009. Há 8 anos esse recurso aguarda 

ser pautado em plenário para decidir sobre a pertinência de um projeto que foi apresentado há 18 

anos. 

 Para completar essa análise, fizemos um levantamento sobre o quantitativo de todos os 

recursos contra tramitação conclusiva que estão nesta mesma situação, ou seja, aguardando 

deliberação em Plenário. Em pesquisa feita no SILEG, que traz os dados a partir de 1990, nas 

legislaturas anteriores as analisadas neste estudo, temos 58 recursos dessa natureza ativos, 

aguardando ser pautados em Plenário. Os mais antigos datam de 1996, são o REC 79/1996, relativo 

ao PL 1932/1991 e o REC 80/1996, relativo ao PL 2134/1991. O projeto mais antigo que está com 

sua tramitação interrompida pela interposição do recurso contra conclusividade é o PL 4484/1989. 

 Temos por fim, o montante de 181 recursos contra apreciação conclusiva, aguardando 

deliberação em Plenário. Lembrando que não entram nesse quantitativo os recursos apresentados 

no ano de 2017 pois não fazem parte do escopo deste trabalho. 
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5 Conclusão 

 

O poder conclusivo das Comissões tem um protagonismo cada vez maior, tendo em vista 

que o número de projetos apreciados em definitivo por esses órgãos aumenta a cada legislatura, 

conforme visto acima, no item 4.2. Dessa forma, como expressão da soberania das decisões do 

Plenário, destaca-se o recurso contra apreciação conclusiva. Tal instrumento normativo, foi 

analisado sob três diferentes finalidades de utilização: interromper a tramitação de um projeto de 

lei em face da não decisão, rever os pareceres proferidos pelas Comissões e resgatar projetos que 

seriam definitivamente arquivados.  

A primeira finalidade refere-se ao poder de agenda exercido pelos Presidentes da Câmara 

dos Deputados, em sua função de gate keeper, por meio da qual promovem a não-decisão em 

relação aos projetos de lei que recebem recursos dessa natureza. Este poder se expressa ao não 

pautarem tais recursos na ordem do dia do Plenário para apreciação. Diante dos dados apresentados, 

verificamos que a maior parte destes instrumentos normativos, que não são arquivados, não são 

pautados em Plenário, interrompendo assim a tramitação dos projetos de lei a que se referem. Além 

disso, mesmo quando o recurso é votado, nos casos em que é aprovado, a maior parte dos PLs não 

é pautado no Pleno. Isso confirma a hipótese inicial de que o recurso contra apreciação conclusiva 

é utilizado como ferramenta para não se decidir sobre um projeto de lei, fazendo com que, algumas 

vezes, a proposição perca seu propósito pelo decurso de tempo que, como verificado, pode passar 

até de 20 anos. 

 Esse panorama, de não decisão sobre os recursos, foi alterado devido a situação política 

pontual ocorrida durante a gestão do Deputado Eduardo Cunha - PMDB/SP, no ano de 2015, na 

mencionada sessão convocada no dia 23 de junho. Ainda que tenham sido apreciados mais de 60 

recursos, este fato se tornou apenas um ponto fora da curva, tendo em vista que outras dezenas de 

recursos dessa natureza continuam aguardando deliberação em Plenário. 

 Constatou-se que os recursos apreciados nessa histórica sessão já estavam em tramitação 

há 20 anos, os mais antigos (REC 50/1995 relativo ao PL 3313/1989), e, pelo menos 2 anos, os 

mais recentes (REC 261/2013 relativo ao PL 2431/2011), assim sendo é possível afirmar que, 

efetivamente, esse tipo de recurso paralisou o andamento de vários projetos de lei, pelo fato de não 

serem pautados pelos Presidentes da Câmara para apreciação. Ressaltando ainda que vários desses 

projetos aguardam deliberação do seu mérito em Plenário, por terem sido aprovados os recursos. 
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 Diante dessa constatação fica a sugestão para pesquisa futura de tema que não foi objeto de 

análise dessa pesquisa, mas que tem grande relevância. Trata-se de qualificar os tipos de projeto 

que recebem esse recurso, visando identificar se existe alguma temática de maior incidência ou se, 

a questão do recurso não se relaciona com matéria, mas sim com a iniciativa, verificando a autoria 

das proposições que são alvo desse instrumento normativo. 

 A segunda finalidade, para a qual se utiliza o recurso contra apreciação conclusiva, é rever 

as decisões proferidas pelas comissões. Nesse caso, confirmou-se pelos dados, a hipótese de que, 

na maior parte das vezes, o Plenário confirma os pareceres das Comissões, que são os órgãos mais 

especializados em suas áreas temáticas. Destacando, contudo, que são poucos os casos em que o 

Plenário profere seu parecer a projetos inicialmente apreciados em definitivo pelas comissões. 

Dessa maneira, não é possível afirmar que isso seja uma tendência, entretanto, apenas em um único 

caso, nos últimos dez anos, o Plenário alterou um parecer proferido pelas Comissões. Essa 

consideração, por si só, já demonstra a importância das decisões provenientes desses órgãos. 

Esse fato nos leva ao entendimento de que o propósito inicial de criação do poder 

conclusivo das Comissões mostrou-se efetivo. Isso porque, esses órgãos fracionários são divididos 

por temáticas próprias, logo, são considerados os mais especializados para emitir parecer sobre os 

projetos que lhes são despachados. Propiciando assim que suas decisões acerca dos projetos por 

elas apreciados tenham relevância no momento em que são apreciadas pelo Plenário.  

Ainda levando em conta essa especialização temática das Comissões, um possível 

entendimento para que a grande parte dos recursos dessa natureza que são apresentados sejam 

arquivados sem apreciação, é o fato de que os pareceres emitidos por esses órgãos são fruto de 

estudos mais aprofundados do que os que poderiam ser feitos em Plenário, seja pela disponibilidade 

de tempo ou pela própria especialização da Comissão. Contudo, essa afirmação não pode ser 

confirmada apenas com os dados levantados neste estudo. Fica assim a sugestão de outra futura 

pesquisa, a qual pode analisar a motivação principal que leva a esse arquivamento.    

A terceira finalidade destina-se a resgatar projetos de lei que seriam definitivamente 

arquivados por terem recebido parecer pela rejeição. Nesses casos, projetos que não teriam 

seguimento em sua tramitação, por meio da aprovação do recurso, poderiam ser mais uma vez 

debatidos e teriam mais uma oportunidade de serem revistos e aprovados.   

Após o levantamento dos dados, observamos que a maior parte dos recursos dessa natureza 

são apresentados a projetos com parecer pela aprovação. Tal comprovação vem de encontro à 
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hipótese inicial de que o recurso contra apreciação conclusiva seria utilizado, na maioria das vezes, 

para reviverem projetos arquivados. Apenas com os dados utilizados nessa pesquisa não é possível 

definir a motivação principal que leva à apresentação deste recurso a tantos projetos aprovados 

pelas comissões. 

Por fim, foi observado, de forma incidental, um dado de grande relevância tanto para o 

processo legislativo quanto para o aspecto político. Trata-se do fato de apenas um projeto de lei ter 

sido rejeitado em Plenário nesses 10 anos analisados por esta pesquisa. Esse dado pode demonstrar 

que para serem pautados em Plenário, na maioria das vezes, os projetos de lei já tem acordo prévio 

para votação, tendo, ao menos, a concordância da maioria. Essa questão sobre porque, em geral, o 

Plenário não rejeita projetos de lei, fica aqui como última sugestão para pesquisa futura, tendo em 

vista que é um fato não muito noticiado nem estudado por pesquisadores. 
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