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RESUMO 

 

GOMES, Fábio de Barros Correia. Interações entre o Legislativo e o Executivo federal do 

Brasil na definição de políticas de interesse amplo: uma abordagem sistêmica, com aplicação 

na saúde. 

 

Esse estudo aborda a relação entre o Legislativo e o Executivo na produção de 

políticas. Identifica os elementos do sistema de produção legislativa do Brasil (regras 

estruturantes, atores, recursos, instâncias de decisão e tipos de políticas produzidas) e propõe 

um modelo para o caso brasileiro de presidencialismo de coalizão, com base em estudos sobre 

a relação entre o presidente e o Congresso dos EUA e também na vasta produção existente 

sobre o contexto nacional. O sistema é estruturado pelo marco normativo de maior hierarquia, 

a Constituição, determinado historicamente, o qual privilegia a governabilidade com 

―accountability‖ e também orienta políticas segundo princípios de equidade, mas com 

responsabilidade orçamentária. O modelo considera que as agendas estratégicas dos atores são 

produto de variadas influências, incluindo o ―status quo‖ (políticas existentes) e as demandas 

provenientes das conexões normativa e eleitoral. A primeira cria ―path dependencies‖ e limita 

opções de política, realçando questões de capacidade de governar. A segunda agrega 

preferências em torno do pertencimento à coalizão de governo ou à oposição. As proposições 

legislativas decorrentes das agendas dos atores são processadas em instâncias de decisão pré-

determinadas do Congresso Nacional, segundo conteúdo e relevância das matérias, onde os 

atores interagem por meio da seleção de vias legislativas e de outros recursos estratégicos. O 

arcabouço sistêmico é integrado às interações estratégicas que ocorrem nas fases de iniciação, 

apreciação e conclusão da tramitação de proposições legislativas (em três vias distintas: a 

constitucional, a complementar e a ordinária). Essa estrutura é reforçada por regras que 

centralizam o processo decisório durante a tramitação no Congresso. Os produtos do sistema 

são as leis com impacto em políticas públicas. A partir desse modelo, o estudo analisa seus 

elementos e relações, aplicando-o a um conjunto abrangente de propostas legislativas (cerca 

de 21 mil proposições sobre todos os temas, apresentadas no Congresso entre 1999 e 2006, 

nas três vias). São observados indícios de quatro tipos de interação, segundo padrões de 

conflito e liderança dos atores: liderança da coalizão, liderança do Legislativo, cooperação e 

impasse. Os dados opõem-se à demarcação da agenda entre os Poderes e indicam que o êxito 

do Executivo variou inversamente com a hierarquia da via e que o desempenho do Legislativo 

superou o do Executivo na via constitucional, com destaque para a atividade do Senado, e na 

via ordinária (apenas no caso dos projetos de lei ordinária, pois os privilégios de iniciativa 

exclusiva do Executivo para leis orçamentárias e de edição de medidas provisórias, com força 

imediata de lei, garantem maior desempenho quantitativo a esse Poder nessa via). Contudo, a 

coalizão predominou amplamente em todas as vias. Análises qualitativas com foco na política 

de saúde e seu financiamento reforçam esses achados e sugerem que, apesar das muitas 

regularidades identificadas no sistema (rejeitando teses como a paralisia decisória ou a 

completa predominância do Executivo), fragmentações na sociedade e no Estado, persistem 

como fatores que limitam a produção de políticas mais equitativas. 

 

Palavras-chave: Legislativo. Executivo. Interação. Poderes. Saúde. 
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ABSTRACT 

 

GOMES, Fábio de Barros Correia. Interactions between the Brazilian federal Legislative and 

Executive on defining broad interest policies: a systemic approach, with focus on health. 

 

This study addresses the relationship between the Legislative and the Executive on 

the production of policies. It identifies elements of the Brazilian policymaking system 

(structuring rules, actors, resources, places of decision and policies) and proposes a model for 

the Brazilian context of coalition presidentialism, based on studies about the relations between 

the United States Congress and the president, and also on the extensive literature about the 

Brazilian case. The system is structured by the normative framework of higher hierarchy, the 

Constitution, historically determined; which privileges governability with accountability and 

also directs policies according to principles of equity and budgetary responsibility. The model 

considers that the actors´ strategic agendas receive many influences, including the ―status 

quo‖ and the demands from normative and electoral connections. The first creates ―path 

dependencies‖ and limit options for policies, stressing issues related to the capacity to govern. 

The second aggregate preferences according to the belonging to the coalition government or 

to the opposition. The legislative proposals derived from actors´ agendas are processed on 

predetermined places of decision at Congress, according to subject and relevance of the bills, 

where actors interact by selecting legislative pathways and other strategic resources. The 

systemic framework is integrated to strategic interactions that occur while the proposals 

follow the legislative phases of initiation, consideration and conclusion (on three distinct 

pathways: constitutional, complementary to the Constitution and ordinary. This structure is 

reinforced by rules that centralize the decision process at the Congress. The system products 

are the laws with impact on public policies. Based on this model, the study analyses its 

elements and their relations through its application on a large set of proposals (around 21 

thousand on all themes, presented at Brazilian Congress between 1999 and 2006, on the three 

pathways). Signs of four types of interactions are observed, according to variation on patterns 

of conflict and actor´s leadership: coalition leadership, Legislative leadership, cooperation and 

deadlock. The data oppose the demarcation of Powers’ agenda and indicate that the Executive 

success was inversely proportional to the hierarchy of the pathway and that the Legislative´s 

performance was greater than that of the Executive at the constitutional pathway, with 

prominence for the Senate activity, and at the ordinary one (only on the case of the ordinary 

bill of law, since the Executive´s privilege to initiate budgetary laws and to issue provisional 

measures, with immediate force of law, warranted a higher overall quantitative performance 

for this Power at this pathway). However, the coalition largely prevailed on all pathways. 

Qualitative analysis with focus on health policies and their financing reinforce these results 

and suggest that, besides the many regularities observed on the system (rejecting thesis like 

the decision paralysis or the complete predominance of the Executive), fragmentations on the 

society and the Brazilian State persist as limiting factors to the production of more equitable 

policies. 

 

Keywords: Legislative. Executive. Interactions. Powers. Health. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Teria o arranjo institucional brasileiro capacidade para produzir consistentemente 

políticas públicas que se contraponham ao predomínio de interesses particularistas, os quais 

visam a obtenção de ganhos concentrados para determinados grupos com custos difusos para 

a sociedade, sem considerações equitativas? Esse tema tem despertado reflexões por meio de 

diversas abordagens institucionais, muitas das quais desenvolvidas diante de resultados 

macro-econômicos pouco favoráveis no início da década de 1990. 

Weyland (1996) analisou reformas brasileiras nas áreas previdenciária, tributária e 

sanitária e concluiu que falhas em atingir objetivos mais equitativos poderiam ser atribuídas, 

nos três casos, às fragmentações existentes na sociedade (principalmente, a dificuldade de as 

massas marginalizadas se organizarem) e, também, no interior do Estado. Outras abordagens 

focaram o sistema político do País, em geral, caracterizado como caótico e incoerente. A 

combinação do presidencialismo com um sistema eleitoral altamente proporcional (na seleção 

de deputados) e geograficamente desbalanceado (na seleção de senadores) desestruturaria o 

sistema partidário e geraria um excesso de pontos de vetos, dificultando a definição de 

políticas públicas de interesse amplo e, ao mesmo tempo, facilitando os ganhos de grupos de 

interesse, conduzindo ao caos institucional (AMES, 2001; MAINWARING, 1993). Assim, o 

presidente não conseguiria aprovar sua agenda diante de um Congresso fragmentado e 

particularista, o que conduziria a uma paralisia decisória. 

Contudo, essa visão foi desafiada por dados empíricos sobre a produção legislativa, 

que reconheceram uma importante atuação do Executivo. Figueiredo e Limongi (1999a, 2004) 

demonstraram que das 3.043 leis aprovadas entre 1989 e 2001, a taxa de sucesso dos projetos 

apresentados pelo Executivo foi de aproximadamente 90%, além disso, 86% da produção 

legal foi iniciada por esse Poder. Essas avaliações indicaram a possibilidade de 

governabilidade, de modo que dois pólos de debate podiam ser identificados: a paralisia 

decisória e a governabilidade com predominância do Executivo.
1
 

Diante do posterior reconhecimento internacional obtido pelo Brasil na implantação de 

políticas econômicas e sociais consistentes e estáveis,
2
 contrariando os prognósticos 

                                                           
1 Governabilidade é entendida nesse estudo como a qualidade de ser governável. Santos (1997) apresentou revisão sobre a 

utilização e evolução  dos conceitos de governabilidade e governança, propondo a expressão ―capacidade governativa‖. 
2 McGuire (2010) reconheceu o papel da democracia brasileira na implementação de programas de atenção primária à saúde 

que contribuíram para a redução da mortalidade infantil no Brasil. Melo (2008) destacou as conquistas das políticas de 
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associados à paralisia decisória, tornou-se clara a necessidade de uma maior compreensão 

sobre o processo de elaboração de políticas públicas no País e de uma reavaliação dos 

pressupostos sobre a organização institucional brasileira (ARMIJO, FAUCHER, 

DEMBINSKA, 2006; KINGSTONE e POWER, 2008). Considerando que o Legislativo e o 

Executivo possuem competência para elaborar o componente normativo das políticas no nível 

federal, a análise da interação entre ambos na produção de legislação pode gerar os 

esclarecimentos necessários.
3,4

  

Esse estudo objetiva discutir tal interação, colocando-se numa posição intermediária 

entre os dois pólos citados e explorando a possibilidade de variações nos tipos de interação. A 

ênfase é na análise da relação entre os Poderes na definição de políticas, sem, contudo, 

desprezar o debate sobre a natureza equitativa das mesmas. A pesquisa desenvolve-se a partir 

da revisão da literatura pertinente e de reflexão sobre a necessidade de utilização de uma 

abordagem mais integrada da produção legislativa brasileira em perspectivas sistêmica e 

estratégica (capítulo 1). Em seguida, os elementos do sistema são descritos, com destaque 

para as diferentes vias legislativas (capítulo 2), o que oferece a base para a apresentação (no 

capítulo 3) de argumentos teóricos (abordando a perspectiva estratégica e considerando o 

contexto histórico, as potencialidades e limites institucionais) e das hipóteses descritivas e 

analíticas da pesquisa. As primeiras abordam a utilização estratégica das diferentes vias 

legislativas, incluindo o resultado da tramitação e os tipos de relacionamento entre os 

Poderes; as últimas consideram as variáveis institucionais e de natureza da agenda que se 

relacionam com os tipos de interação entre os Poderes nas vias legislativas estratégicas e com 

os tipos de políticas produzidas.  

O modelo é, então, testado em 21.447 proposições legislativas, envolvendo todos os 

temas de política pública apresentados no Congresso entre 1999 e 2006, de modo a descrever 

regularidades observadas nos ―inputs‖ e ―outputs‖ do sistema (capítulo 4). A fim de 

aprofundar a análise, o modelo é aplicado a uma área específica de política, a de saúde 

(capítulo 5),
5
 utilizando um subconjunto com 5.319 proposições relacionadas à saúde, que 

                                                                                                                                                                                     
educação e saúde. Langoni (2010) observou a agilidade com que as instituições brasileiras responderam à crise econômico-

financeira mundial iniciada em 2008, em comparação com países europeus. 
3 O que exclui da análise o Poder Judiciário, apesar do reconhecimento de sua influência sobre o comportamento dos demais 

Poderes na produção e implementação de políticas públicas. 
4 O Poder Legislativo federal é representado pelo Congresso Nacional, do qual fazem parte a Câmara dos Deputados e o 

Senado Federal. O Poder Executivo é representado pelo presidente da República e os ministros. 
5 A saúde foi um dos temas salientes da Constituição Federal de 1988, tendo sido, desde então, objeto de numerosas 

proposições de autoria de ambos Poderes. Além disso, a adoção de uma perspectiva abrangente da definição de saúde 

empregada no estudo, para além das ações de recuperação da saúde, pode ampliar a utilidade dos achados para o debate sobre 

a interação entre as agendas do Legislativo e do Executivo. 
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ingressaram na Câmara no período mencionado e também incluindo estudo de caso sobre o 

financiamento da saúde no Brasil (capítulo 6), tema recorrente desde a criação da nova 

Constituição. O capítulo 7 apresenta as considerações finais a respeito das hipóteses, 

conclusões e sugestões de pesquisa e de aperfeiçoamento do sistema. 
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1 RELAÇÃO ENTRE OS PODERES NA PRODUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

NO BRASIL 

 

 

Os Poderes Legislativo e Executivo do nível federal apresentam longo histórico de 

interação no processo de definição de políticas públicas, o que pode ser identificado desde a 

edição da primeira constituição do País, sob o governo imperial, em 1824. A consideração das 

sete constituições em quase 200 anos de interação entre assembléias representativas nacionais 

e o Executivo federal, ainda que com períodos de severa redução da autonomia do 

Legislativo, pode ser útil na compreensão desse relacionamento.
6
  

Um papel mais ativo da parte do Legislativo seria esperado a partir da adoção do 

governo republicano em 1889. Entretanto, as características centralizadoras do processo 

decisório no Executivo, exacerbadas nos longos períodos de supressão de prerrogativas 

democráticas (na era Vargas, de 1937 a 1945 e no período de governo militar entre 1964 e 

1985), contribuíram para uma percepção de que o Legislativo teria uma participação 

secundária na definição das políticas públicas. Contudo, mesmo no início do século passado, 

o Legislativo influiu decisivamente na produção de legislação de interesse social, como foi o 

caso da Lei Eloy Chaves, de 1923, associada ao início do sistema de previdência social do 

Brasil. 

Os períodos de restauração da democracia – entre 1946 e 1964 e de 1988 até o 

presente – representaram possibilidades de conformação de novos tipos de relacionamento 

entre os Poderes, sempre fundamentados em determinações constitucionais. Pinto (2009) 

revisou os textos das constituições brasileiras e constatou movimentos cíclicos em que 

competências de elaboração legislativa dos dois Poderes variavam de acordo com o período 

histórico, de modo que o Legislativo teve prerrogativas reduzidas nos períodos não-

democráticos. Ficaram evidenciados os formatos institucionais, instrumentos e procedimentos 

legislativos específicos que foram objeto de disputa e de alterações sucessivas nos diferentes 

períodos constitucionais, até alcançarem a conformação presente. Destacam-se: a evolução 

das definições em torno da iniciativa de matéria orçamentária, da capacidade para emendar a 

                                                           
6 Seguem-se os anos em que as constituições foram adotadas e os respectivos períodos históricos que representam: a) 1824, 

do período imperial, que se seguiu à independência de Portugal em 1822; b) 1891, que inaugurou o período republicano, 

tendo vigorado até a revolução de 1930; c) 1934, após a Revolução Constitucionalista de 1932; d) 1937, outorgada por 

Getúlio Vargas, que implantou o ―Estado Novo‖; e) 1946, associada à redemocratização; f) 1967, que buscou formalizar o 

regime militar, decorrente da Revolução de 1964; g) 1988, em vigor, que restaurou a democracia mais uma vez. 
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constituição, para acelerar a tramitação de matérias (por meio de pedidos de urgência) e das 

exigências para a derrubada de veto presidencial. 

Apesar da recorrente revisão do funcionamento destes e vários outros recursos 

legislativos, as alterações promovidas pelas constituições refletiram mudanças críticas de toda 

uma conjuntura e não apenas mudanças incrementais e progressivas (mesmo porque em 

alguns períodos ocorreram retrocessos para a democracia).  

Atualmente, tem sido frequente caracterizar o Congresso brasileiro como sendo 

reativo aos poderes de agenda do presidente na formulação de políticas públicas, adotando-se 

a tipologia desenvolvida por Cox e Morgenstern (2001). Igualmente consensual tem sido a 

constatação de que, no Brasil, a capacidade para implementar uma agenda de governo 

depende de decisões estratégicas do presidente em constituir uma coalizão de governo, por 

meio da distribuição de cargos nos ministérios para representantes de partidos com assento 

nas casas legislativas, a fim de garantir maiorias legislativas necessárias para a aprovação da 

agenda (ABRANCHES, 1988; AMORIM NETO, COX e MCCUBBINS, 2003; SANTOS, 

2003). Contudo, conforme já mencionado, há inconsistências quanto à percepção sobre a 

capacidade de o desenho institucional conduzir a uma situação de governabilidade e de 

produção de políticas públicas de interesse de toda a população.  

Os que propuseram a tese da paralisia decisória transpuseram argumentos da esfera 

eleitoral para a legislativa (mesmo quando alguns dados já sugeriam a possibilidade de 

diferentes tipos de comportamento do parlamentar brasileiro),
7
 valorizando-os mais que os 

mecanismos institucionais presentes nesta arena (que promovem a governabilidade) e que o 

conteúdo do conjunto de leis produzidas.
8
 Considerando a evolução favorável de políticas 

públicas adotadas no País, alguns recorrem à formulação de um paradoxo: como instituições 

inadequadas seriam capazes de gerar políticas relevantes e equitativas? Uma vertente 

revisionista desse grupo mantém intacto o pressuposto distributivista, substituindo a paralisia 

decisória pela possibilidade de sucesso por meio da informalidade das relações institucionais. 

Desse modo, a fluidez nas relações facilitaria a adoção de políticas consideradas necessárias 

pelas elites (ARMIJO, FAUCHER, DEMBINSKA, 2006). 

                                                           
7 Ames (2001) verificou que os deputados brasileiros apresentam padrões diferenciados de votações segundo dominância e 

dispersão geográfica dos votos recebidos dos eleitores. O tipo dominante concentrado seria mais tendente a apoiar políticas 

particularistas. Carvalho (2003) observou que apesar de ter feito a distinção dos tipos de votação, Ames generalizou o 

comportamento particularista para todo o Legislativo. 
8 Sem esse conhecimento não há como afirmar, apenas pela natureza da conexão eleitoral, que as políticas produzidas sejam 

predominantemente distributivas. 
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Essa visão, como a da paralisia decisória, parece excluir das hipóteses explicativas os 

avanços institucionais introduzidos ou aperfeiçoados pela Constituição de 1988. De fato, não 

é raro encontrar na literatura referências indicando que os trabalhos e resultados da 

Assembléia Nacional Constituinte teriam sido inadequados ou inconsequentes (AMES, 2001; 

NUNN, 2009). 

Os que propuseram a tese da governabilidade com predominância do Executivo, 

rejeitam as avaliações de que o Executivo é impedido de governar pelo Legislativo 

(FIGUEIREDO e LIMONGI, 1999b), bem como ―a derivação feita do sistema eleitoral para o 

comportamento legislativo‖ (SANTOS, 1999). Os potenciais excessos de veto ocasionados 

pelo sistema eleitoral não conseguiriam reproduzir completamente a conexão eleitoral na 

esfera legislativa, devido à limitação da obtenção de benefícios particularizados nesta. Isso, 

porque o Congresso disporia de regras que centralizariam o processo decisório, favorecendo a 

atuação dos líderes partidários nas interações com o presidente (FIGUEIREDO e LIMONGI, 

1999b, 2004, 2007). 

Assim, o Executivo dominaria a agenda por dispor de vantagens institucionais para 

aprovar suas proposições legislativas (PEREIRA e MUELLER, 2000; SANTOS, 2003).
9
 

Consequentemente, a agenda e a legislação resultante seriam predominantemente de 

abrangência nacional, pela tendência de o Executivo responder a demandas nacionais e de os 

parlamentares sinalizarem suas preferências ao eleitorado por meio de apoio, ou não, à 

coalizão de governo (AMORIM NETO e SANTOS, 2003).
10

  

Essas explicações valorizam a perspectiva partidária de organização do Legislativo, 

entretanto, muitos autores admitem a necessidade de também abordar aspectos de outras duas 

teorias sobre a organização legislativa, incluindo pressupostos distributivistas (CARVALHO, 

2003; AMORIM NETO e SANTOS, 2003; CINTRA, 2007) e informacionais, envolvendo as 

comissões do Congresso (ALMEIDA e SANTOS, 2008). De todo modo, a base da 

                                                           
9 Pereira e Mueller sugeriram uma ―teoria da preponderância executiva,‖ a qual  teria como base o poder de legislar do 

Executivo (como, por exemplo: a edição de medidas provisórias, o poder de veto a leis ou partes de leis aprovadas pelo 

Congresso e o pedido de urgência para apreciação de suas proposições) e a centralização do poder decisório nas mãos dos 

líderes dos partidos, associada a uma relativa fragilidade das comissões temáticas do Congresso. Santos indicou que a 

Constituição de 1988 teria fortalecido o Executivo, a partir da comparação entre os dois últimos períodos democráticos do 

Brasil, ambos caracterizados pelo presidencialismo de coalizão e por sistemas eleitorais similares. O autor destacou que a 

nova constituição, além de prover um conjunto de instrumentos para facilitar a aprovação das proposições do presidente 

(como medidas provisórias,  procedimentos de urgência e exclusividades de iniciativas) limitou a iniciativa do Legislativo em 

matérias orçamentárias. 
10 Amorim Neto e Santos (2003) sugeriram a possibilidade de eficiência da organização legislativa brasileira, questionando a 

aplicação no nosso contexto do modelo do segredo ineficiente de Shugart e Carey, em que os eleitores não conseguem fazer 

uma clara opção acerca das políticas públicas nacionais entre partidos concorrentes e a disciplina partidária é fraca.  No 

Brasil, o eleitor poderia identificar preferências por políticas públicas dos integrantes de partidos, por meio de sua 

participação, ou não, na coalizão presidencial. 
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argumentação dos que reconhecem a governabilidade propiciada pelo arranjo institucional 

depende de dispositivos explicitados na Constituição de 1988, o que se constitui em 

importante diferencial em relação ao outro pólo do debate. 

Além do predomínio quantitativo do Executivo na produção legal, também tem sido 

sugerido que o arranjo institucional teria limitado a capacidade de o Legislativo compartilhar 

a agenda, a qual passaria a ser qualitativamente demarcada, este trataria de temas sociais e 

aquele, dos econômicos e administrativos (FIGUEIREDO e LIMONGI, 1999a; SANTOS, 

2003; AMORIM NETO e SANTOS, 2003).
11

 

Os achados que indicam a preponderância do Executivo, apesar do robusto suporte 

empírico, ainda carecem de maior detalhamento e qualificação, pois existem dados 

conflitantes, indicando que essa predominância possa estar sendo superestimada. Por 

exemplo, a partir de 1994 o Legislativo tem aumentado sua participação como autor de leis 

ordinárias provenientes de projetos de lei ordinária (FIGUEIREDO & LIMONGI, 1999a), 

superando o quantitativo produzido pelo Executivo.
12

 Essa tendência foi mantida em períodos 

mais recentes (CARVALHO, E. e GOMES, 2008; CARNEIRO, 2009).
13

 

Outros dados sugerem que os interesses dos parlamentares podem ser mais amplos do 

que se atribui atualmente. Amaral (2009) observou que a Câmara dos Deputados alterou 76% 

dos projetos de lei ordinária (PL) apresentados entre fevereiro de 1995 e fevereiro de 1996, 

sendo as alterações feitas, em sua maioria (67,9%), por meio de substitutivo.
14

 Também 

observou quantitativo expressivo de PL aprovados apenas pelas comissões permanentes 

(51,7%). Cruz (2009) verificou que 73,3% dos PL do Executivo, entre 1999 e 2006, foram 

objeto de emendas e que 60,2% foram efetivamente modificados pelas comissões da Câmara 

                                                           
11 Amorim Neto e Santos (2003) verificaram que 48% das leis de deputados produzidas entre 1985 e 1999 abordavam tema 

social; 23%, tema econômico; 11,2%, político; 7,8%, administrativo e 5,6%, honorífico. Consideraram que as leis de 

deputados, em geral, não modificariam o status quo na macroeconomia. Analisando os temas dos PL de deputados 

apresentados em 1995, observaram os seguintes temas: social (57,1%), econômico (23,7%), político (5,4%), administrativo 

(4,9%), cultural (3,3%), ecológico (2,7%), honorífico (2,7%) e orçamentário (0,2%). 
12 Isso não ocorre quando são acrescidas as leis ordinárias originárias de outros tipos de proposição - medidas provisórias e 

projetos orçamentários -, pois nesse caso o Executivo predomina. 
13 Carvalho, E. e Gomes (2008) analisaram 15.246 projetos de lei ordinária (PL) apresentados na Câmara dos Deputados 

entre 1999 e 2006  e verificaram que entre os convertidos em lei até março de 2007, 53,5% eram de autoria do Legislativo e 

38%, do Executivo. Entre os projetos relacionados à saúde, o Legislativo foi autor de 52,5% dos convertidos em lei ordinária. 

Carneiro (2009) analisou as leis ordinárias geradas entre outubro de 1988 e dezembro de 2007 e verificou que 79,7% foram 

de autoria do Executivo (além dos PL incluem as geradas por meio de medidas provisórias e projetos orçamentários). Nas leis 

originárias de PL o Legislativo iniciou 47,4% dos casos e o Executivo, 42%.   
14 Esse tipo de proposição gerou 71 leis deliberadas pelo plenário (91,5% em regime de urgência) e 76 pelas comissões. Entre 

os projetos rejeitados, 63% ocorreu por questão de mérito, 28% por inadequação financeira e 9% por inadequação jurídica ou 

constitucional. O Legislativo foi autor de 65,3% das leis provenientes de PL e o Executivo, de 28,6%  (AMARAL, 2009). 
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dos Deputados, indicando que o Legislativo não aprova exatamente o que o Executivo 

propõe.
15

 

A respeito da separação da agenda entre os Poderes, pesquisa sobre os temas das 

emendas orçamentárias apresentadas por parlamentares entre 2001 e 2003 mostrou que as 

modificações efetivadas pelo Legislativo na lei orçamentária complementavam as prioridades 

indicadas pelo Executivo, de modo que haveria uma ―fusão da agenda‖ substantiva do 

Executivo e de parte do Legislativo, que não apenas anteciparia, mas incorporaria a reação do 

Legislativo (FIGUEIREDO e LIMONGI, 2008, 2009). 

Em suma, os dados mais consistentes da literatura sobre a interação dos Poderes na 

produção legal atribuem papel de destaque ao presidente na elaboração de políticas públicas e 

na promoção de sua agenda. Ainda que não afastem o papel de comportamentos 

particularistas e informais nessa interação, rejeitam a tese da paralisia decisória, valorizam a 

governabilidade e, principalmente, o papel de mecanismos institucionais presentes na 

Constituição de 1988. Esses reconhecimentos não são triviais, pois permitem a elaboração de 

explicações plausíveis para o mencionado paradoxo, baseadas em flexibilidades previstas 

institucionalmente, e, consequentemente, alertam para o perigo de se difundir a idéia de que 

relações informais seriam suficientes para garantir a governabilidade em democracias 

emergentes. 

Entretanto, a ênfase quantitativa dos estudos (uma aproximação fundamental na 

exploração de instituições tão complexas como o Congresso e a Presidência da República), 

ainda não permite avaliar mais profundamente a natureza das agendas e da legislação 

produzida nessa interação, particularmente sua relevância.
16

 Um passo nesse sentido seria a 

consideração de políticas públicas específicas, objeto da revisão apresentada na subseção a 

seguir, que destaca a produção relacionada à saúde. 

                                                           
15 Sobre os PL do Executivo, a autora verificou que: 49% daqueles em regime de urgência foram objeto de emenda 

substitutiva aprovada; 51,7%  dos deliberados pelas comissões foram alterados e o tempo médio de tramitação foi de um ano 

e um mês (CRUZ, 2009).  
16 Por exemplo, a aprovação de alguns poucos projetos de alta relevância pode ser mais significativa para determinada 

política, que a aprovação de vários projetos tratando de questões rotineiras. 
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1.1 Interação entre os Poderes e a produção de políticas específicas 

 

 

Não são muitos os estudos que focalizaram a atuação do Legislativo considerando 

áreas específicas de política pública. Por exemplo, Lemos (1998) analisou propostas em 

educação e saúde apresentadas por deputados federais e senadores no período de 1988-1994 e 

verificou que os parlamentares apresentaram mais propostas difusas que concentradoras de 

benefícios, contrariando perspectiva de uma atuação particularizada e distributivista. 

Martins (2011) analisou a interação entre os Poderes na definição de políticas de 

educação e também verificou que as iniciativas legislativas dos parlamentares apresentadas 

após 1995, em geral, não estavam vinculadas a interesses particularistas. Além disso, o 

Legislativo participou ativamente na modificação, com aperfeiçoamento, das propostas 

encaminhadas pelo Executivo, inclusive nas que envolveram significativa redistribuição de 

recursos no financiamento da educação e inovação na área da avaliação da educação superior. 

 Observou, também, resistência oferecida pelo Legislativo à restrição de direitos 

garantidos pela Constituição de 1988. Do mesmo modo, no caso da política trabalhista, Vogel 

(2010) identificou que setores do Legislativo permitiram resistência organizada, da parte de 

ativistas sociais e de partidos políticos, às tentativas do Executivo, no período de 1995 a 2002, 

em limitar a regulação pública do trabalho. 

Numa área de interesse para o setor econômico, Ricci e Lemos (2004) estudaram a 

Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados e detectaram um órgão 

ativo e especializado, operando com intensa participação de parlamentares como propositores 

de projetos e com indícios de que a organização apresenta componentes distributivistas, mas 

também informacionais. Braga (2011) analisou a relação entre os Poderes na criação de 

instituição para controle monetário e verificou que mesmo no caso da utilização de medida 

provisória, o Executivo buscou reduzir incertezas sobre o resultado final, mas que o processo 

foi negociado com o Legislativo.  

Outros estudos enfatizaram a questão da interação com o Executivo e, ainda, a área da 

saúde. Nitão (1997) estudou o período de 1947 a 1964 e concluiu que as diversas políticas de 

saúde implantadas no Brasil decorreram de propostas elaboradas por iniciativa do Executivo e 

que o Legislativo foi incapaz de formular propostas que viabilizassem a construção de um 

arcabouço jurídico-legal universal, limitando-se a realizar ajustes nas propostas do Executivo. 
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Rodrigues e Zauli (2002) avaliaram o período entre 1985 e 1998 e observaram que os 

presidentes legislaram na área da saúde ―praticamente à margem do Congresso,‖ por meio da 

edição de medidas provisórias, que foram pouco modificadas em seu conteúdo. Entretanto, 

sugeriram uma recuperação da capacidade ―legiferante‖ do Congresso, pois muitas das 

medidas provisórias foram reeditadas por algum tempo, mas ao final não foram convertidas 

em lei. Além disso, o Legislativo destacou-se como autor de legislação relevante para o setor 

da saúde, particularmente no nível de emendas constitucionais. 

Baptista (2003, 2010) avaliou o período pós-Constituição e identificou três períodos de 

elaboração de leis na saúde: o primeiro, relacionado à ―definição da base institucional do SUS 

(1990-1994); o segundo, de expansão de políticas técnicas e específicas de saúde, seguidas de 

uma política de regulação do mercado em saúde (1995-2002); o terceiro, de retorno das 

políticas específicas diretamente atreladas a um projeto do Governo Federal (2003-2006).‖
17

 

Seus dados indicaram preponderância do Executivo na aprovação de leis, ―persistindo o 

caráter indutor e concentrador desse poder na forma de relação estabelecida com o Congresso 

Nacional‖ (BAPTISTA, 2003).
18

 

Godoi (2008) analisou a legislação da saúde produzida entre 1988 e 2008 (129 leis 

ordinárias e 6 emendas constitucionais) e rejeitou ―as teses de que os parlamentares tendem a 

produzir leis que distribuem benefícios concentrados e da primazia do Poder Executivo na 

produção de leis.‖ Encontrou predomínio do Legislativo na aprovação de leis ordinárias e 

também de emendas constitucionais. O Executivo predominou na autoria de leis estruturantes 

do Sistema Único de Saúde (SUS) e o Legislativo, na de políticas de saúde específicas ou de 

cunho simbólico. Percebe-se alguma divergência quanto à questão da predominância do 

Executivo ou do Legislativo na autoria de leis da saúde nos estudos mencionados, o que pode 

ser devido aos tipos de proposições selecionados para análise ou à classificação de saúde 

utilizada; contudo, todos destacaram um papel mais direcionador do Executivo nas políticas 

de saúde. 

Essas informações indicam que numa abordagem um pouco mais qualitativa a 

predominância de um dos Poderes já não parece ser tão facilmente caracterizada, nem mesmo 

                                                           
17Segundo Baptista (2010), no primeiro período, a autoria do Executivo e os interesse macro-econômicos foram 

predominantes, mas o Legislativo atuou na negociação de relevantes leis para o SUS e destacou-se em reformas 

constitucionais. No segundo período, destacam-se temas que reafirmam o direito à saúde e o Legislativo atuou para atender 

interesses de corporações e de movimentos sociais. Também destacam-se as leis sobre dias comemorativos. No terceiro 

período, também voltado a demandas específicas, a autora destacou a produção de leis sobre políticas de interesse do 

Executivo (não exclusivas da área da saúde), visando a redução da desigualdade. 
18 A inclusão de decretos ampliou a intensidade do domínio do Executivo, pois entre 1990 e 2006, 47% da produção 

analisada foi proveniente de decretos. Contudo, esse instrumento destina-se à regulamentação pelo Executivo de  leis 

aprovadas pelo Congresso. O conjunto de proposições analisado incluiu 160 leis e três emendas constitucionais. 



36 

 

 

a demarcação das agendas, pois, se de um lado o Legislativo produziu mais leis sobre saúde 

num período longo de observação, o Executivo foi autor das mais relevantes para estruturar o 

SUS, atuando numa área social que, a princípio, seria de interesse maior do Legislativo. 

Novamente, a Constituição de 1988 destaca-se, dessa vez, não apenas por propiciar 

instrumentos que facilitam a governabilidade, mas também por influenciar a natureza das leis 

que a ela se seguiram; uma vez que as mesmas deveriam respeitar princípios constitucionais 

explícitos sobre a organização de ações e serviços de saúde.
19

 Desse modo, ainda que o 

Executivo tenha iniciado a maioria das leis estruturantes do SUS, o fez restringido pelos 

limites e demandas previamente estabelecidos pelos constituintes.
20

 

Contudo, ainda há necessidade de verificar se a interação dos Poderes na produção 

legal relacionada à saúde tem atendido às diretrizes constitucionais. Lucchese (2009) analisou 

projetos de lei ordinária apresentados na Câmara dos Deputados entre 2006 e 2008, que 

visavam obrigar o SUS a realizar ações e serviços de saúde, e verificou uma tendência de 

fragmentação do ordenamento jurídico, em que grupos de pacientes com maior coesão e 

capacidade de organização demandavam leis para atenderem interesses específicos, com 

implicações para a desigualdade da atenção à saúde e para a equidade do setor.
21

 

Mas também há exemplos de produção legal atuando em determinantes sociais da 

saúde visando a obtenção de resultados de interesse mais amplo, como foi o caso da ―Lei 

Seca‖ (a Lei 11.705, de 2008, que modificou o código nacional de trânsito para instituir a 

―alcoolemia zero,‖ a fim de limitar os acidentes produzidos pela ingestão de álcool) e a 

promoção do desarmamento da população (a partir da Lei 10.826, de 2003). Por outro lado, 

temas relevantes para o avanço das políticas de saúde permanecem sem tratamento legal 

adequado, como é o caso do financiamento do SUS (CARVALHO, G., 2008). 

Em resumo, destaca-se que embora a revisão até aqui apresentada sugira que o 

resultado da interação entre os Poderes possa resultar em legislação de caráter mais amplo e 

equitativo (segundo diretrizes constitucionais sobre procedimento legislativo e teor de 

políticas), ainda precisam ser esclarecidos os padrões diferenciados de interação entre os 

Poderes segundo o conteúdo e relevância dos temas abordados e os mecanismos associados. 

                                                           
19 A Constituição de 1988 estabeleceu que a saúde é direito de todos e dever do estado, criou o SUS e indicou seus princípios 

e diretrizes de organização: universalidade, integralidade, hierarquização. Também reconheceu o papel preponderante dos 

municípios na prestação dos serviços, a complementaridade do setor privado e a responsabilidade de todos os entes federados 

no financiamento do sistema. 
20 Além da saúde, a Constituição Federal serve de parâmetro a várias outras políticas, por exemplo: trabalho (VIANNA, 

BURGOS E SALLES, 2010), uso da energia atômica, previdência e assistência social, etc. 
21 A rigor, leis específicas sobre doenças e agravos à saúde seriam desnecessárias, em decorrência da integralidade da atenção 

do SUS já prevista na Constituição de 1988 e na Lei Orgânica da Saúde. 
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Nesse sentido, considera-se necessário identificar, a seguir, aspectos metodológicos que 

estariam influenciando a percepção atual sobre o tipo de interação entre os Poderes no Brasil. 

 

 

1.2 Necessidade de uma abordagem integrada da produção legislativa 

 

 

A diferença nos diagnósticos produzidos pelos dois pólos do debate mencionados, o 

atual sucesso de políticas sociais e econômicas adotadas pelo País e a existência de dados 

conflitantes sobre o papel do Poderes demandam uma revisão sobre o conhecimento da 

produção de políticas no Brasil. As diferenças podem estar associadas às abordagens 

metodológicas utilizadas. Particularmente relevante seria uma excessiva ênfase em modelos 

de organização legislativa simplificados para representar instituições tão complexas.  

As perspectivas distributiva, partidária e informacional (originalmente destinadas a 

esclarecer o funcionamento do fortalecido sistema de comissões do Congresso dos Estados 

Unidos da América (EUA) em geral têm sido consideradas como modelos exclusivos, mas 

como abordam diferentes dimensões da organização legislativa (respectivamente: tipos de 

políticas produzidas, organização do processo decisório e recursos para decisão) seria possível 

uma superposição desses fatores ao longo do tempo, à medida que as instituições se 

desenvolvam.
22

 

O uso de modelos exclusivos pode produzir uma simplificação exagerada da realidade, 

limitando a qualidade dos diagnósticos gerados. Segundo Krehbiel (2004), teorias de 

organização do Legislativo ―are more like hybrids than purebreads‖. Já foi mencionada a 

recomendação de alguns autores sobre a necessidade de considerar mais que uma perspectiva 

para a compreensão do contexto brasileiro.  

No caso específico da tese da paralisia decisória, a adoção de pressupostos 

excessivamente distributivistas associada ao contexto de falha governamental e de crise da 

década de 1990, pode ter prevenido a consideração de hipóteses alternativas, que 

contrariassem as expectativas iniciais.
23

 A reação a esse tipo de diagnóstico segundo a tese da 

governabilidade com predominância do Executivo fundamentou-se, em grande parte, em 

                                                           
22 Maltzman (1997) estudou as comissões do Congresso dos EUA, utilizando um modelo condicional, de modo que o 

comportamento destas variou no tempo segundo a saliência dos temas tratados (considerando a natureza da agenda e o 

―policy environment‖), a força dos partidos e o ambiente institucional. 
23O pressuposto distributivista induz a que os custos das políticas sempre sejam considerados difusos e os benefícios 

concentrados, de modo que as metodologias do estudo não são dirigidas para captar solução alternativa. 
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evidências observadas diretamente na produção legislativa, e na perspectiva partidária, 

alcançando grande poder explicativo. Entretanto, alguns aspectos metodológicos podem estar 

dificultando a percepção dos efetivos papéis dos Poderes e da agenda discutida no Congresso. 

Merecem atenção questões que podem contribuir para uma fragmentação na análise 

das agendas dos Poderes, com consequente superestimação do papel do Executivo, 

relacionadas à seleção: a) dos atores, b) dos locais onde as decisões são tomadas, c) dos tipos 

de proposições e de vias legislativas utilizadas, e, principalmente, d) da agenda efetivamente 

discutida no Congresso. 

Quanto aos atores, no caso do Executivo, tem sido privilegiada uma percepção de 

atuação unitária. Uma vez que as propostas do Executivo são apresentadas no Congresso pelo 

presidente, pouca atenção tem sido dirigida aos processos prévios de decisão envolvendo os 

ministros, bem como a Casa Civil, instância de coordenação política. No caso do Legislativo, 

os estudos sobre os deputados tem sido mais frequentes – minimizando o papel dos senadores 

e do arranjo bicameral, embora, mais recentemente, tenha sido reconhecido o papel dos 

senadores, não apenas como revisores, mas também como iniciadores de relevantes 

proposições legislativas (LEMOS, 2008; ARAÚJO, 2009). O contexto do presidencialismo de 

coalizão também sugere a necessidade de considerar a interação entre atores do governo e da 

oposição. 

Sobre as instâncias de decisão, a Câmara dos Deputados têm recebido maior atenção 

que o Senado, como já assinalado, provavelmente por ser a Casa legislativa onde as 

proposições do Executivo iniciam a tramitação. Também os plenários das Casas legislativas 

recebem mais atenção que as comissões (desconsiderando a produção de locais em que a 

influência dos parlamentares tende a ser maior) e de outras instâncias de decisão relevantes, 

como o plenário do Congresso Nacional (em que deputados e senadores decidem 

conjuntamente sobre as leis de teor orçamentário, com suas numerosas emendas). 

Com relação aos tipos de proposições e de vias legislativas utilizadas, as relacionadas 

à legislação ordinária recebem mais atenção que outras de maior hierarquia, como a 

constitucional. A valorização das diferenças entre os tipos de proposições legislativas é 

crucial, pois estes apresentam regras de tramitação e exigências para apresentação e 

aprovação muito diferentes (ver capítulo 2). Igualmente diferenciados são os objetivos de 

cada tipo de proposição, os quais são geralmente associados à relevância do tema abordado. 

Portanto, análises que agregam vários tipos de proposição indistintamente podem ser 

influenciadas pelos atributos dos mais frequentes e perder variações daqueles menos 
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frequentes, mas, talvez, de maior relevância para a política. Isso pode generalizar para todo o 

sistema as características de interação presentes em decisões rotineiras. 

A seleção dos tipos de proposições analisados também pode influenciar as conclusões 

sobre a natureza das políticas que compõem a agenda. Assim, se o pesquisador utiliza apenas 

as emendas apresentadas por parlamentares a projetos de lei orçamentária para representar o 

modo como o Congresso se organiza na esfera legislativa, torna-se bastante provável a 

observação de comportamento distributivista, pois esse é o instrumento por excelência 

atualmente disponível aos parlamentares para direcionar recursos para localidades 

específicas.
24,25

 Se, por outro lado, os projetos de lei ordinária são os selecionados para 

representar o comportamento legislativo, a maior probabilidade é de encontrar propostas com 

menor grau de particularismo, pois atualmente o objetivo básico desse tipo de proposição é a 

produção de princípios gerais, como esclarecido pela Lei Complementar n
o
 95 de 1998, que 

regulamenta a elaboração de projetos de leis, por determinação do art. 59 da Constituição. 

Outro exemplo que demonstra a relevância da seleção metodológica do tipo de 

proposição é proporcionado pelo PL. Já se mencionou a tendência de uma maior participação 

do Legislativo como autor de leis provenientes de projeto de lei ordinária. Uma análise 

limitada a esse tipo de proposição poderia, então, sugerir que a participação do Legislativo 

esteja sendo subestimada pela literatura, que tem indicado uma preponderância do Executivo. 

Contudo, é preciso considerar que outros dois tipos de proposição também podem gerar leis 

ordinárias, o projeto de lei do Congresso Nacional (sobre matéria orçamentária) e a medida 

provisória. Ambos abordam conteúdos de iniciativa exclusiva do Executivo. Assim, apenas 

uma análise integrada dos vários tipos de proposição poderá fornecer uma adequada 

compreensão sobre o que se passa, no caso, no âmbito da produção de legislação ordinária. 

Com relação à agenda, uma percepção exagerada do papel do Executivo na produção 

legal pode ser resultado da ênfase na autoria das proposições legislativas convertidas em 

norma legal como elemento caracterizador da agenda de um Poder (desconsiderando outros 

comportamentos como, por exemplo, a modificação dos projetos pelos parlamentares e o 

apoio oferecido à tramitação do mesmo). Isso, num contexto em que há dificuldade em se 

distinguir entre uma agenda exclusiva do Executivo e outra dos membros do Legislativo que 

compõem a coalizão de governo, pois muitas das demandas apresentadas pelo presidente 

                                                           
24 No período democrático anterior, de 1945 a 1964, os deputados podiam elaborar projetos de lei ordinária direcionando 

recursos para localidades, mas essa via foi eliminada nos períodos seguintes. 
25 Lemos (1998) sugeriu que os interesses distributivistas poderiam estar sendo enfatizados em outras áreas de atuação do 

Legislativo brasileiro, que não a de produção de leis. 
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podem ser originadas na base parlamentar de sustentação e vice-versa. O foco na análise da 

autoria do presidente desconsidera, pois, o presidencialismo de coalizão. 

Além disso, é preciso considerar que o Executivo detém competência constitucional 

exclusiva para iniciar leis sobre matéria orçamentária e de organização administrativa (como, 

por exemplo, as leis de diretrizes orçamentárias e sobre criação de órgãos da administração 

federal). A não consideração das regras de iniciativa exclusiva afeta conclusões sobre a 

demarcação da agenda dos poderes, supervalorizando o papel dos Poderes em determinadas 

áreas. Diante do impeditivo constitucional de o Legislativo iniciar leis em certos temas, não se 

pode esperar que estes figurem entre os mais frequentes na agenda desse Poder, pois a maioria 

de suas propostas ocorreriam forçosamente nos temas restantes, incluindo os sociais. Por 

conseguinte, no caso do Executivo, as mesmas regras favoreceriam a que os temas de sua 

iniciativa exclusiva estejam entre os mais frequentes de autoria desse Poder (e também no 

total geral de leis, pois necessidades administrativas de rotina geram grande demanda). 

Os autores que detectaram a predominância do Executivo como autor mais prevalente 

no agregado de leis produzidas já haviam mencionado a possibilidade de argumentação de 

que a preponderância legislativa do Executivo seja ―tão somente quantitativa, uma vez que se 

traduz na aprovação de leis anódinas, destituídas de significado para as políticas públicas‖ 

(FIGUEIREDO e LIMONGI, 1999a).
26

 

A discussão da agenda também é dificultada pela consideração apenas dos projetos 

transformados em lei, excluindo todos os demais apresentados, impedindo, assim, a 

construção de indicadores com denominadores. Isso pode subestimar a participação dos 

parlamentares na composição da agenda, uma vez que pode excluir temas conflituosos, que 

foram rejeitados, arquivados ou objetos de não-decisão, mas que, de todo modo fizeram parte 

da agenda debatida no Congresso.
27

 

Outra dificuldade é causada pela possibilidade de que a agenda apresentada pelo 

Executivo resulte de negociações prévias entre este e as lideranças partidárias (AMES, 2002), 

de modo que uma maior taxa de aprovação de projetos de autoria do Executivo não seria um 

indicador consistente de imposição unilateral de uma agenda, mas de produção de consensos 

pelo sistema. 

                                                           
26 Os autores observaram que 46% da produção legal entre 1989 e 1994 consistia de leis orçamentárias.  
27 Uma subestimação da participação dos parlamentares poderia ocorrer caso as propostas de autoria destes fossem 

sistematicamente anexadas a propostas exitosas do Executivo durante a tramitação. Mesmo os projetos apensados 

aproveitados na versão final de uma lei podem ser excluídos da análise, pois geralmente apenas a autoria da proposição 

principal transformada em lei é considerada, pois os demais projetos são arquivados. 
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Ainda sobre a análise da agenda, destaca-se a dificuldade em caracterizar a 

contribuição das proposições de acordo com a fase de determinada política pública (se de 

estruturação, de manutenção ou de revisão), do tipo dessa política (distributiva, redistributiva, 

regulatória ou de maioria) e de sua contribuição num contexto mais amplo. Sem uma análise 

integrada por temas de política torna-se difícil indicar se determinado projeto que aparenta ter 

características distributivas faria parte da implantação de uma política mais ampla, como por 

exemplo, regulamentações de interesse de determinados grupos profissionais do sistema de 

saúde ou incentivos para o desenvolvimento tecnológico de determinado setor da economia. 

Essa dificuldade, em geral, não tem sido abordada, sendo mais frequente a atribuição 

indiscriminada de juízo de valor negativo às políticas distributivas, de modo que qualquer 

transferência concentrada de recursos é tida como indicador de ―disfuncionalidade‖ do 

sistema.
28

 

Em suma, essas observações alertam para o risco de que conclusões sobre o padrão de 

interação entre os Poderes estejam sendo influenciadas por aspectos metodológicos, que num 

pólo não produziram predições consistentes com a produção de políticas observada e, no 

outro, podem ser aperfeiçoados para facilitar a percepção de níveis de relevância na agenda 

proposta e na aprovada e do efetivo papel dos Poderes na elaboração legislativa. Assim, ainda 

que a perspectiva partidária esteja fundamentada em dados empíricos e possua maior poder 

explicativo sobre o que ocorre na esfera legislativa atualmente, o conhecimento pode ser 

ampliado pela incorporação de elementos das outras perspectivas. Isso facilitaria a 

identificação de interesses relacionados às estratégias de decisão em casos concretos (também 

considerando a perspectiva distributivista) e permitiria explicar novos desenvolvimentos, 

como uma maior participação das comissões permanentes das Casas legislativas na produção 

de leis (apoiada pela perspectiva informacional). 

Para avançar na compreensão do produto da relação entre o Legislativo e o Executivo 

faz-se necessário o emprego de uma abordagem mais integrada, ou seja, que analise as 

contribuições e os resultados obtidos pelo conjunto das instituições envolvidas e permita a 

consideração dos diferenciados instrumentos disponíveis aos atores nas instâncias de decisão 

relevantes, possibilitando a identificação de variações qualitativas nos tipos de interação e 

seus resultados. 

                                                           
28 É compreensível que essa associação exista devido aos casos de corrupção e clientelismo ocorridos, por exemplo, com as 

emendas parlamentares. Entretanto, Figueiredo (2008) destaca a possibilidade do valor informacional para as emendas 

parlamentares, como identificador de legítimas necessidades de populações localizadas. 
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Santos (1997) já havia destacado que opções metodológicas poderiam interferir nas 

conclusões de estudos sobre a relação entre o Executivo e o Legislativo e a capacidade 

governativa no Brasil. Por exemplo, ao utilizar uma abordagem qualitativa, por meio de 

estudos de casos sobre a produção de legislação de elevada saliência na área fiscal, tributária e 

de definição do salário mínimo, observou conflito e cooperação, contrapondo-se a uma 

cooperação orientada pelo Executivo, depreendida a partir de análises agregadas. A autora 

destacou a necessidade de ―ponte metodológica‖ para a análise desses resultados conflitantes. 

A realização de uma análise integrada dos diferentes tipos de proposição, 

considerando o contexto das políticas públicas, é certamente desafio complexo, mas 

necessário, pois espera-se comportamento diferenciado nas decisões envolvendo questões de 

maior relevância e saliência, que naquelas sobre assuntos de baixo nível de conflito.
29

 

A utilização de uma visão sistêmica no nível de análise das macro-instituições (os 

Poderes) integrada à consideração das estratégias no nível da micro-análise política (atores 

individuais) pode atenuar a fragmentação excessiva do diagnóstico ocasionada pela adoção de 

apenas uma das perspectivas de organização do Legislativo, que ora valorizam o 

comportamento individual (perspectiva distributivista), ora o de coletividades (partidos, 

comissões). A consideração de mais de uma perspectiva é ainda mais crítica quando se deseja 

compreender uma política pública específica, como a da saúde, que muitas vezes se afasta do 

clientelismo e de ganhos particularistas, visando a uma maior equidade. 

A abordagem sistêmica na análise da interação entre os Poderes valorizaria o resultado 

do sistema político como um todo. Nessa perspectiva, a ênfase não se situaria na identificação 

de instituição predominante, mas se o sistema é capaz de solucionar os problemas colocados 

na agenda política, de acordo com a natureza dos mesmos, o contexto político e os limites e 

potencialidades das instituições e dos atores envolvidos. Esse tipo de abordagem foi 

identificado nas pesquisas de Leloup e Shull (2002) e de Jones (2005) sobre o relacionamento 

entre o presidente e o Congresso dos Estados Unidos da América. Embora essas instituições 

possuam regras diferentes das brasileiras, apresentam similaridades que podem tornar as 

reflexões desses autores úteis para o caso do Brasil. Entre essas características destaca-se a 

existência de Poderes institucionalmente separados, com membros democraticamente eleitos, 

que compartilham poder e que precisam interagir para que políticas públicas sejam elaboradas 

(JONES, 2005).  

                                                           
29 Krehbiel (1998) e Mayhew (2008) destacaram a necessidade de analisar legislações relevantes. No caso do Brasil, a 

existência de tipos de proposição hierarquizados e de dois tipos de procedimentos de urgência para tramitação facilita a 

identificação das proposições mais relevantes e salientes. 
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Leloup e Shull (2002) realizaram reflexão sobre a evolução histórica dos Poderes 

constitucionais, identificando os limites e potencialidades dos atores na produção de leis. 

Utilizaram tipologia baseada no nível de conflito gerado pelo conteúdo da política e no tipo de 

liderança do presidente e do Congresso, identificando interações caracterizadas por liderança 

de um dos atores, cooperação ou impasse. Jones (2005) reconheceu a necessidade de 

identificação dos recursos disponíveis, das vantagens e das posições estratégicas dos atores, 

para identificar os tipos de interação entre o presidente e o Congresso. Por meio da análise da 

história legislativa de casos significativos identificou níveis de competitividade entre os 

partidos e destacou situações de liderança do presidente, do Congresso ou balanceadas.  

Ainda que tenham valorizado o conhecimento dos recursos disponíveis aos atores e os 

resultados sistêmicos, os estudos desses autores não podem ser caracterizados como 

aplicações típicas da Teoria dos Sistemas na ciência política.
30

 Pelo contrário, adotaram a 

linha de um novo institucionalismo, que teoricamente surgiu para se opor à ênfase na 

estabilidade e auto-regulação dos sistemas e sua pouca consideração sobre o passado, o 

futuro
31

 e a relevância do Estado. Utilizaram uma vertente histórica do institucionalismo que 

valoriza os fatos que motivaram o contexto institucional e que possui uma visão dinâmica do 

mesmo.  

A utilização desse tipo de ―percepção sistêmica‖ da interação entre os Poderes 

associada à consideração das estratégias de atuação parlamentar parece promissora para 

superar a fragmentação produzida pela análise isolada dos elementos e pela adoção de 

pressupostos institucionais que enfatizam apenas as demandas por políticas particularizadas, 

ou a mediação dos partidos, ou a necessidade de recursos informacionais. Uma descrição do 

sistema de produção legislativa brasileiro é apresentada no capítulo seguinte, precedida por 

comentários a respeito de uma potencial contradição na integração das perspectivas sistêmica 

e estratégica. 

Kingstone e Power (2008) afirmaram que as instituições brasileiras são um ―alvo em 

movimento‖, assim sendo, para compreendê-las, é preciso evitar diagnósticos baseados em 

avaliações estáticas. 

                                                           
30 Como foi, por exemplo, o caso de Easton (1965) – introduzindo a noção de funcionamento sistêmico das instituições 

políticas - e, posteriormente, de Crozier, Huntington e Watanuki (1975) – que interpretaram a crise de governabilidade do 

contexto analisado como decorrente do excesso de demandas proporcionadas pelo sistema político. Nessa visão, Huntington 

considerou que haveria um ―destempero democrático‖ e um ―excesso‖ de democracia, no caso dos EUA. Esse tipo de 

percepção, embasou medidas de encapsulamento das burocracias, com implicações para a limitação da democracia. 
31 Verma (1975). 
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2 SISTEMA DE PRODUÇÃO LEGISLATIVA NO BRASIL 

 

 

No primeiro capítulo, foram destacados argumentos contra a tese da paralisia decisória 

das instituições brasileiras e a favor da que admite o desenvolvimento de um contexto de 

governabilidade, fundamentado no arcabouço institucional oferecido pela Constituição de 

1988. Tal arranjo teria possibilitado a produção de políticas públicas de interesse mais amplo. 

Todavia, foi sugerido que pressupostos metodológicos podem estar superestimando o papel 

do Executivo na produção legal e fragmentando a análise das agendas dos poderes, de modo 

que foi indicada a necessidade de abordar a produção de leis a partir da integração das 

perspectivas sistêmica e estratégica. 

Nesse capítulo, são realizados comentários a respeito dessa integração, seguindo-se a 

descrição dos elementos do sistema de produção legislativa. A perspectiva estratégica será 

abordada em mais detalhe no capítulo seguinte.  

 

 

2.1 A integração entre as perspectivas sistêmica e estratégica 

 

 

O Legislativo numa democracia representativa é formado por instituições complexas, 

que estão em contínuo desenvolvimento e interagem entre si e com diversos segmentos da 

sociedade, mas que não estão organizadas apenas para produzir leis. No caso dos EUA, 

Mayhew (1974) sugeriu que o Congresso tem as funções de legislar, fiscalizar o Executivo, 

difundir a opinião pública e servir aos eleitores visando benefícios políticos. No Brasil, como 

em outros países, essas funções se interconectam, oferecendo aos parlamentares diferentes 

áreas de atuação e o alcance de diversos produtos. Esse estudo focaliza apenas a função de 

legislar. 

Assim, tendo em consideração a complexidade e evolução das instituições envolvidas, 

mas premido pela necessidade de orientar a abordagem quantitativa e qualitativa da pesquisa e 

buscando atenuar a fragmentação da análise, foi adotado um modelo que integra as 

perspectivas sistêmica e estratégica (ver mapa conceitual na figura 1). Uma vez que o modelo 

refere-se a uma das áreas do sistema político, a produção legislativa, o mesmo seria, a rigor, 

um subsistema. 



45 

 

 

Segundo Ray (1999), a Teoria dos Sistemas oferece oportunidade para fusionar 

estudos micro e macro-analíticos. Nesse modelo, em particular, a perspectiva sistêmica 

apresenta como vantagem o fornecimento de um arcabouço geral, que valoriza a identificação 

dos elementos e, principalmente, das relações entre os mesmos no processo de transformação 

de insumos em resultados, como originalmente aplicado na ciência política por Easton (1965). 

Sendo um sistema não-caótico, tenderia a manter uma estabilidade auto-regulável em seus 

resultados. 

As mencionadas desvantagens da Teoria dos Sistemas a respeito da pouca 

consideração do contexto histórico e da relevância do Estado são abordadas por meio do 

reconhecimento da relevância destes na conformação de todos os elementos do sistema. A 

questão da estabilidade sistêmica é relativizada pelo reconhecimento da imperfeição dos 

sistemas em geral e dos adotados no Brasil, que, inclusive, demandaram alterações profundas 

e sucessivas, em busca do aperfeiçoamento, expressas nas constituições já adotadas.  

A aplicação em caso concreto com disponibilidade de dados para análises empíricas 

tornou possível a inclusão no modelo de elementos que expressam relações (e resultados) no 

nível sistêmico das instituições, mas também no individual (interações estratégicas). As 

tensões entre os objetivos mais amplos do sistema e os múltiplos interesses dos atores 

individuais são agregadas nos tipos de interações que se observam no sistema. 

Os elementos do sistema de produção legislativa são detalhados nas próximas seções. 

 

 

2.2 Elementos do sistema de produção legislativa no Brasil 

 

 

Como se observa na figura 1, os principais elementos do sistema são as regras 

estruturantes, os atores, as instâncias de decisão, os recursos e as políticas públicas (o 

resultado). As demandas por políticas que conseguem compor a agenda legislativa são os 

insumos do sistema. 
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Figura 1 - Sistema de produção legislativa no Brasil pós-Constituinte de 1987/1988. 
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2.2.1 Regras estruturantes do sistema 

 

 

Os elementos do sistema de produção legislativa são determinados por regras, as quais 

estabelecem as potencialidades e limites dos Poderes para a produção de leis, permitindo aos 

atores adotarem estratégias mais adequadas as suas situações e objetivos. As regras distribuem 

recursos de poder, por meio da designação da competência dos atores, da sequência de 

tramitação, dos procedimentos legislativos disponíveis e dos requisitos para aprovação da 

matéria nas diversas instâncias de decisão. Desse modo, os comportamentos tornam-se mais 

previsíveis na tramitação das proposições, tornando os resultados legislativos mais estáveis. 

Esses elementos são comuns às assembléias representativas em geral, contudo estas se 

distinguem pela especificidade das regras sobre o poder para legislar. No caso do Brasil, as 

principais regras sempre estiveram explicitadas nas constituições nacionais, refletindo o 

balanço de poder entre o Legislativo e o Executivo. O padrão de avanços e retrocessos na 

capacidade de o Congresso brasileiro legislar (PINTO, 2009) indica que o complexo sistema 

em estudo é resultado de uma construção social, que expressa as efetivas alterações de poder 

observadas em mudanças críticas experimentadas pela sociedade e sua elite política .  

A Constituição do Império (1824) refletiu o fato de o Executivo dominar o processo 

legislativo. A primeira constituição da República (1891) ampliou os poderes do Legislativo, 

que, contudo, foram reduzidos pelas aspirações nacionalistas e centralizadoras expressas na  

Constituição de 1934 e ainda mais restritos pela Constituição do Estado Novo (1937), 

outorgada por Getúlio Vargas. A Constituição de 1946 recuperou as atribuições do 

Legislativo plenamente, as quais foram novamente limitadas pela revolução de 1964, ocorrida 

em meio a grave crise social e política no contexto nacional e internacional. 

O atual período de redemocratização, com o fim do governo militar e promulgação da 

Constituição de 1988, consiste no primeiro em que as aspirações equitativas de uma parcela 

mais ampla da população conseguem ser expressas.
32

 Segundo Lessa (2008), a Constituição 

proporcionou uma dimensão de horizonte e tratou de ―questões imateriais,‖ sendo uma 

―imagem projetada daquilo que o País deve ser‖. Apesar disso, o Legislativo não restabeleceu 

as mesmas prerrogativas de produção legal que detinha no período democrático anterior, 

como observado por Santos (2003) em relação à competência orçamentária e por Pinto (2009) 

                                                           
32 A Constituinte de 1987/88 foi a primeira oportunidade de maior participação popular. As constituintes parecem possibilitar 

maior liberdade com relação a interesses particularistas, tanto que políticos se referem à necessidade de constituinte quando 

consideram que tema muito relevante precisa ser revisado. 
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em relação aos recursos legislativos. Inclusive, foi mantido poderoso instrumento de 

―decreto‖ presidencial com força de lei (previsto na Constituição de 1967), na forma da 

medida provisória, embora com a necessidade de ser aprovada pelo Legislativo.   

Entretanto, não se pode concluir pela submissão institucional do Legislativo na 

produção legal após a última Constituinte, uma vez que a análise do conjunto das regras 

constitucionais aponta para tentativas de manter e ampliar a governabilidade do Executivo, 

inclusive por meio de instrumentos presentes em constituições anteriores, mas modificados, 

visando a fortalecer mecanismos de contra-peso à disposição do Legislativo. Essa lógica 

constitucional pode ser observada em regras que promovem a ampliação da responsabilidade 

orçamentária. Por exemplo, por meio da proibição de aumento da despesa administrativa não 

autorizada e necessidade de: previsão da receita e fixação da despesa, compatibilidade com o 

plano plurianual de governo e indicação da fonte de recursos para os gastos orçamentários.
33

 

Essas regras também revelam uma postura de controle assumida pelo Legislativo 

perante a flexibilidade oferecida ao Executivo para legislar (ver seção 2.1.4.2), como na 

exigência de autorização legislativa em vários tipos de movimentações orçamentárias 

específicas.
34

 Outra tentativa de controlar o Executivo está na previsão explícita de admissão 

de crédito extraordinário somente para atender ―a despesas imprevisíveis e urgentes, como as 

decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública.‖ 

A busca de uma maior ―accountability‖
35

 do presidente é acentuada pela previsão de 

crime de responsabilidade em várias situações de natureza política, mas também em outras de 

efeito pragmático, como no caso de execução de investimento sem prévia inclusão no plano 

plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão. Pederiva (1998) destacou vários instrumentos 

de ―accountability‖ previstos na Constituição, enfatizando os relacionados à prestação de 

contas (na perspectiva contábil) pelo Executivo. 

Também se percebe a influência constitucional no modo como os Poderes precisam 

interagir para produzir leis. Assim, ao reduzir a quantidade de votos necessários para a 

derrubada de veto presidencial aposto a leis ordinárias e complementares, foi fortalecida a 

                                                           
33 Artigos 67 e 165 a 167 da Constituição Federal (C.F.) de 1988. 
34 Incluindo a abertura de crédito suplementar, remanejamento de recursos, cobertura de déficits de empresas públicas e 

instituição de fundos. 
35 Não há uma tradução precisa para o termo em português, que tem sido traduzido como ―responsabilidade, 

responsabilização, responsabilidade, responder pelas ações, prestação de contas‖. Enquanto ―conceito e prática tem origem na 

gestão empresarial e diz respeito à prestação de contas centrada nos resultados, numa lógica de racionalidade produtiva 

econômico-financeira‖ (CARDOSO, 2005). 
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posição do Legislativo perante o Executivo.
36

 Mas, ao mesmo tempo, foi reduzido o tamanho 

da maioria parlamentar que o Executivo precisa mobilizar para garantir a aprovação de leis 

ordinárias e complementares e evitar a paralisia decisória nesses níveis hierárquicos. Assim, o 

apoio de um maioria absoluta tanto garante a aprovação desses tipos de norma, bem como 

reduz o risco da derrubada do veto presidencial. Isso promove a governabilidade num nível 

hierárquico mais inferior, associado à rotina administrativa, além de reforçar o 

presidencialismo de coalizão. Por outro lado, a exigência de uma supermaioria (de três 

quintos) para aprovação das emendas constitucionais foi mantida (sem contar que elas não são 

sujeitas a veto), protegendo a atuação do Legislativo nesse nível hierárquico mais elevado.
3738

  

Outra relevante lógica reforçada em 1988 foi a ―constitucionalização‖ de políticas 

públicas. Couto e Arantes (2008) examinaram as 1627 provisões do texto original da 

Constituição e classificaram 30,5% delas como relacionadas a políticas públicas. De fato, a 

inserção de direitos sociais (como a saúde) pode representar uma característica dos textos 

constitucionais do Brasil de incorporar direitos ―progressivamente, acompanhando o processo 

histórico de ampliação dos direitos do cidadão‖ (GOMES, 2008a).
39

 Essa lógica criou ―path 

dependencies‖ para o Executivo em relação a políticas públicas, limitando e orientando seu 

campo de atuação. São exemplos: as diretrizes do SUS (expressas nos art. 196 a 200) e a 

vedação de vinculações de impostos para custear ações específicas, como norma geral, sendo 

admitidas, entretanto, vinculações em áreas como a educação e a saúde. Esses dispositivos 

buscam estabelecer uma conexão normativa entre o texto constitucional e o conteúdo de 

políticas públicas efetivamente adotadas. 

Na prática, o Legislativo restringiu alguns de seus poderes de iniciativa legal em 

normas de poder hierárquico inferior (como as leis ordinárias), em troca de maior influência 

na definição inicial das diretrizes básicas das políticas públicas (na Constituinte); ao mesmo 

                                                           
36 O veto pode ser aposto pelo presidente num prazo de 15 dias. Decorrido esse prazo, o silêncio do presidente importará 

sanção. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. O veto será apreciado 

em sessão conjunta, dentro de 30 dias, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores, em 

escrutínio secreto. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Presidente da República. 

Esgotado sem deliberação, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até 

sua votação final. 
37 No ordenamento jurídico brasileiro a norma de maior hierarquia é a Constituição, seguindo-se as leis ordinárias e 

complementares (num mesmo patamar) e abaixo dessas, os decretos regulamentadores do Executivo. 
38 Brady e Volden (2006) e Krehbiel (1998) destacaram, no caso dos EUA, a importância, para a análise de impasses 

legislativos, das regras supermajoritárias de rejeição de veto presidencial pelo Congresso e das de finalização de 

procedimento de obstrução da discussão de proposta no Senado. 
39 Assim, nos textos de 1824 e 1891 percebe-se uma ―visão política mais liberal do Estado, garantidor das liberdades 

individuais e da segurança coletiva.‖ Nos da década de 1930 são acrescentados direitos decorrentes de um ―Estado promotor 

do desenvolvimento e garantidor de direitos trabalhistas e da reprodução da força de trabalho‖. Os textos mais recentes 

acrescentaram direitos relacionados ―ao Estado provedor, bem-feitor e garantidor de direitos sociais, não apenas vinculados à 

condição de trabalhador‖ (GOMES, 2008a). Entretanto, apenas a Constituição de 1988 ampliou os direitos sociais de modo a 

incluir a saúde, além de restaurar as liberdades democráticas. 
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tempo em que manteve poder para alterar normas hierarquicamente superiores (por meio de  

emendas à Constituição) e influir na tramitação dos demais tipos.
40

 Assim, a Constituição 

mantém o estímulo para que o Executivo busque a formação de maioria parlamentar por meio 

de coalizão partidária (de tamanho proporcional ao nível hierárquico das políticas almejadas), 

favorecendo sobretudo a governabilidade dependente de normas de níveis hierárquicos 

inferiores, compatíveis com a implantação de políticas segundo diretrizes já estabelecidas pela 

própria Constituição.
41

 

Em resumo, considera-se que o elemento estruturante do sistema de produção 

legislativa é o arcabouço institucional atualizado pela Constituição de 1988. O texto 

constitucional expressa as aspirações predominantemente equitativas da sociedade 

organizada, mas, apesar de limitantes, essas diretrizes ainda não seriam suficientes para 

determinar a natureza do produto final do sistema. A conformação das políticas públicas no 

período pós-Constituinte também depende de regras de nível hierárquico inferior (como os 

recursos legislativos destacados na seção 2.4.1.2), que influenciam as interações concretas nas 

instâncias de decisão, as quais ainda estão sujeitas aos mais variados tipos de interesses dos 

atores envolvidos. 

 

 

2.2.2 Os atores e suas preferências por políticas 

 

 

Os atores com participação mais destacada na produção legislativa no nível federal são 

os parlamentares (deputados e senadores) e o presidente da República, contudo membros do 

judiciário e até os cidadãos podem iniciar proposições legislativas.
42

 Na perspectiva do 

modelo sistêmico e da abordagem estratégica, os atores representam tanto interesses 

institucionais coletivos (por exemplo: do Executivo, dos partidos políticos, de frentes 

parlamentares) quanto individuais, de modo que a existência de conflito de interesses é 

inerente ao modelo. 

 

                                                           
40 O inciso XI, do art. 49 da C.F. de 1988 estabelece como competência exclusiva do Congresso Nacional ―zelar pela 

preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes‖. 
41 No período democrático anterior (iniciado em 1946) já havia estímulo ao presidencialismo de coalizão devido ao sistema 

eleitoral que busca a representação proporcional (na Câmara dos Deputados) e o multipartidarismo, tornando improvável que 

o partido do presidente seja majoritário. Esse sistema foi mantido pela C.F. de 1988. 
42 ―A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do 

Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 

Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos‖ (art. 61 da C.F. de 1988). 
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Os deputados são eleitos para representar o povo (por meio de sistema eleitoral 

proporcional) e os senadores, os estados e o Distrito Federal (por meio de princípio 

majoritário).
43,44

 O presidente da República exerce o poder Executivo, auxiliado pelos 

ministros de estado por ele nomeados, sendo eleito diretamente pela maioria do eleitorado 

nacional.
45

 O quadro 1 apresenta características desses atores, explicitadas na Constituição e 

relevantes para a produção legislativa, incluindo: métodos de seleção, competências 

legislativas (incluindo as privativas) e dispositivos de ―accountability‖. 

A análise dessas características sugere que ao presidente cabe a iniciativa de coordenar 

as políticas do governo de interesse da maioria da população. As responsabilidades do 

presidente são de elevada magnitude perante a nação, pois  deve ―promover o bem geral do 

povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.‖
46

 Para tanto, foi 

dotado de considerável poder para iniciar, privativamente,
47

 proposições de lei nas áreas 

administrativa e orçamentária (o que não exclui a competência do Congresso para dispor em 

definitivo sobre essas matérias) e apresentar medidas provisórias com força de lei e efeitos 

imediatos, abordando temas urgentes e relevantes. 

Observa-se a busca de uma maior ―accountability‖ do presidente por meio da previsão 

constitucional de crimes de responsabilidade específicos (quadro 1). Os parlamentares, por 

sua vez, não são objeto de dispositivo de responsabilização tão rigoroso; talvez pela própria 

necessidade de inviolabilidade de suas opiniões (atributo de extrema utilidade em outras 

funções do Legislativo, como a de fiscalização). 

Essas características influenciam as preferências sobre políticas públicas e, 

consequentemente, as agendas legislativas promovidas pelos atores. As preferências também 

são influenciadas por atores externos ao sistema (eleitores, grupos de interesse, mídia e 

membros de outras instituições políticas – do Judiciário, governadores, prefeitos, órgãos de 

controle) e, eventualmente, por crises sociais e políticas. 

Com relação ao Executivo, as preferências do presidente também são influenciadas 

pelos ministros de Estado e pelos partidos que compõem a coalizão de governo. Uma vez que 

                                                           
43 Artigos 45 e 46 da C.F. De 1988. 
44 Ames (2001) destaca que as regras sobre distribuição de cadeiras no Congresso afetam a proporcionalidade devido a 

subrepresentação de estados populosos na Câmara. 
45 Artigos 76 e 77 da C.F. De 1988. 
46 Art. 78 da C.F. De 1988. 
47 É preciso, entretanto, esclarecer que a iniciativa exclusiva do presidente para iniciar projetos específicos relacionados ao 

Orçamento da União não retira a competência dos parlamentares para iniciar outros projetos de natureza orçamentária e 

financeira. 
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a competência para legislar do Executivo federal está centralizada no presidente, esse Poder 

aparenta possuir uma atuação mais coesa, o que não impede a existência de discordâncias 

internas e de alianças de parte do Executivo com setores do Congresso. A conexão eleitoral 

do presidente com toda a população torna-o um ―maximizador da agenda nacional‖ 

(SANTOS, 2003), uma vez que é tido como principal responsável pelo desempenho geral do 

País, tanto na área econômica quanto na social. O Executivo possui, assim, forte motivação 

para liderar a agenda para elaboração de políticas no novo período democrático, uma vez que 

sofre maior nível de cobrança por parte do eleitorado nacional. Nesse contexto, 

governabilidade e ―accountability‖ importam, pois influenciam as chances do presidente e 

seus aliados políticos permanecerem no poder. 

Contudo, a exigência de decisões apoiadas pela maioria do Congresso induzem à 

formação de coalizões de governo, geralmente baseadas na coalizão eleitoral. Assim, a 

necessidade de o Executivo desempenhar bem diante do eleitorado nacional demanda a 

produção de resultados de abrangência nacional, mas a necessidade de obtenção de apoio 

parlamentar para aprovar essa agenda também incentiva a produção de resultados de interesse 

de grupos específicos, particularmente quando a base do apoio não é ideológica.  

No caso dos parlamentares, sua seleção é realizada de modo a que captem, com grande 

sensibilidade, filtrem e proponham as plurais demandas da população e das unidades 

federadas.
48

 É plausível admitir que suas preferências variem com o tipo de conexão eleitoral, 

principalmente quando se consideram as diferenças no sistema de acesso às duas Casas e a 

idade mínima maior no caso dos senadores (quadro 1).  

É razoável esperar que os deputados representem preferências mais diversificadas que 

os senadores, pois possuem a capacidade de captar um maior volume de informações da 

sociedade, pela maior proporcionalidade de sua seleção e pela maior quantidade de membros. 

Por sua vez, espera-se que os senadores possuam maior experiência com políticas públicas, 

por serem selecionados com idade mínima maior, possuírem maior tempo de mandato, 

renovação mais lenta na composição das comissões permanentes e, muitas vezes, experiência 

prévia na Câmara dos Deputados. 

As preferências dos parlamentares também são influenciadas pelos seus objetivos de 

carreira. Samuels (2003) sugeriu que os deputados almejam carreiras no Executivo e no nível 

estadual, o que atenuaria os efeitos da busca pela reeleição em seu comportamento. Parte do 

desinteresse em seguir carreira no Legislativo pode ser devido a um sentimento de baixa 

                                                           
48 Principalmente devido à maior heterogeneidade de preferências induzidas pelo método eleitoral – proporcional na Câmara 

e majoritário no Senado. 



53 

 

 

estima provocado pela dificuldade de um parlamentar individual influir na produção de 

políticas públicas. São poucas as oportunidades de obtenção de resultados com impacto no 

curto prazo e além disso é difícil atribuir para si a responsabilidade por um produto, que em 

geral é resultado do esforço coletivo. 

A ideologia partidária é outra fonte de influência. Apesar de muitos autores 

presumirem que os partidos brasileiros sejam destituídos de ideologia, estudos detectaram 

variações no posicionamento de parlamentares consistentes com a posição dos partidos no 

espectro ideológico. Contudo, posicionamentos em bases puramente ideológicas não parecem 

ser predominantes, sendo provável que sejam mais fortes as influências partidárias exercidas 

pelo pertencimento, ou não, à coalizão do governo. Enfim, cedo ou tarde os parlamentares 

percebem que o sucesso de propostas individuais demanda apoio coletivo, incluindo o dos 

partidos políticos, de membros de comissões temáticas, de frentes parlamentares específicas, 

e, se for o caso, da coalizão de governo. 

Diante de tantas influências, o parlamentar pode apresentar os comportamentos 

sugeridos por Mayhew (1974), baseados na conexão eleitoral, como o ―credit claiming‖, 

―position taking‖ e a busca pelo ―pork barrel‖, resultando num excesso de políticas 

particularistas. Entretanto, também há oportunidades para o ―sincere voting‖, o ―strategic 

voting‖ e também para a busca da ―boa política pública‖. Sendo o parlamentar um ator 

racional que tem aversão ao risco político, sua utilidade em decisões específicas sobre 

políticas públicas será definida pela expectativa de resultado da política e não pela política em 

si (KREHBIEL, 1990).  

A premissa básica da racionalidade é que o parlamentar busca a ampliação de seu 

poder político e redução de riscos futuros. O primeiro objetivo pode visar ao favorecimento da 

reeleição ou da carreira política no Executivo (federal, estadual ou municipal) ou, ainda, no 

Legislativo de outros níveis da federação. O segundo pode favorecer a seleção de ―boas 

políticas‖, pois como destacou Arnold (1990), apesar da existência do comportamento 

distributivista, o parlamentar não apenas seria influenciado pelo interesse e magnitude das 

―massas atentas‖, mas também pelos efeitos futuros que as políticas adotadas no presente 

teriam sobre as ―massas não-atentas‖, as quais poderiam ser mobilizadas por líderes de 

―coalizão‖. 
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Quadro 1 – Principais características dos atores do sistema de produção legislativa. 

 

Características dos parlamentares 

 

Seleção – Os parlamentares organizam-se em partidos políticos e são eleitos mediante voto 

direto, secreto e obrigatório para os maiores de 18 anos, sendo facultativo para os: analfabetos, 

maiores de 70 anos, e os maiores de 16 e menores de 18 anos (art. 14 da C.F.). São elegíveis os 

que possuem nacionalidade brasileira, domicílio eleitoral, filiação partidária, alistamento 

eleitoral e pleno exercício dos direitos políticos. Também é exigida a idade mínima de de 21 

anos para deputado e de 35 anos para senador. 

Os deputados são eleitos por meio de sistema proporcional, para uma mandato de quatro anos. 

Atualmente, há 513 parlamentares na Câmara dos Deputados, mas o quantitativo é definido por 

lei complementar no ano anterior às eleições, proporcionalmente à população; contudo, 

nenhuma das 27 unidades da federação pode ter menos de 8 ou mais de 70 deputados (art. 45 da 

C.F.). 

No Senado Federal existem 81 parlamentares, que são eleitos segundo princípio majoritário. 

Cada unidade federada elege três senadores (cada qual com dois suplentes), com mandato de 

oito anos, sendo que a representação é renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por 

um e dois terços (art. 46 da C.F.). 

Competências legislativas – A União legisla sobre matérias de competência privativa (o art. 22 

da C.F. explicita 29 áreas temáticas), incluindo a seguridade social (que abrange a saúde, a 

previdência e a assistência social), e também sobre aquelas de competência concorrente aos 

Estados e ao Distrito Federal (o art. 24 da C.F. indica 16 áreas temáticas em que a União 

estabelece norma gerais), incluindo a previdência social, proteção e defesa da saúde. Os 

parlamentares, como membros do Congresso Nacional, têm a competência para dispor sobre 

essas matérias (o art. 48 da C.F. ainda destaca 15 áreas temáticas) em geral, sujeitas à sanção do 

presidente (com algumas exceções, como no caso das emendas à Constituição). 

Competências legislativas privativas - Relacionadas à organização interna das Casas 

legislativas (artigos 51 e 52 da C.F.). 

“Accountability” - São invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras 

e votos (art. 53 da C.F.). Contudo, seus direitos políticos podem ser perdidos ou suspensos nos 

casos de: improbidade administrativa, condenação criminal transitada em julgado, 

cancelamento da naturalização, incapacidade civil absoluta e recusa de cumprir obrigação a 

todos imposta ou prestação alternativa (art. 15 da C.F.). 

 

(...) 
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Quadro 1- (continuação) 

Características do presidente da República 

Seleção – O presidente e o vice-presidente são eleitos conjuntamente pela maioria absoluta de 

votos válidos, em dois turnos de votação, se necessários, para um mandato de quatro anos 

(artigos 77 e 82 da C.F.). Podem ser reeleitos para um único período subsequente e os 

requerimentos de elegibilidade são os mesmos que os dos parlamentares, inclusive a filiação 

partidária, sendo a idade mínima de 35 anos (art. 14 da C.F.). 

Competências legislativas – O presidente também tem competência para legislar sobre as 

matérias de competência privativa e concorrente da União. 

Competências legislativas privativas - Iniciar processos legislativos específicos; sancionar, 

promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel 

execução (esta última competência pode ser delegada aos ministros); vetar projetos de lei, total 

ou parcialmente; dispor, mediante decreto, sobre a  administração federal, quando não implicar 

aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; remeter anualmente 

mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional na abertura da sessão legislativa, 

expondo a situação do País e solicitando as providências que julgar necessárias; enviar ao 

Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as 

propostas de orçamento; e editar medidas provisórias com força de lei (art. 84 da C.F.). 

“Accountability” - A Constituição prevê crime de responsabilidade do presidente em sete 

situações, a serem definidos em lei especial, incluindo as ações contra: a lei orçamentária e o 

livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes 

constitucionais das unidades da Federação (art. 85 da C.F.). 

 

Legenda: C.F.= Constituição Federal. 
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Assim, os parlamentares tenderiam a atuar de forma a minimizar riscos futuros 

decorrentes de suas decisões sobre políticas públicas. Desse modo, seriam produzidas tanto 

políticas de interesse particularizado, como também as de interesse mais amplo. 

No caso brasileiro, no contexto do presidencialismo de coalizão, a racionalidade do 

parlamentar para solucionar conflitos de interesses individuais e institucionais (sistêmicos) 

nas interações com os demais atores (nas diversas instâncias de decisão do Congresso) seria 

influenciada com maior intensidade pelas sinalizações da coalizão de governo, mediadas pelas 

lideranças dos partidos políticos, como sugerido por Figueiredo e Limongi (2004). 

 

 

2.2.3 Instâncias de decisão legislativa 

 

 

As instâncias de decisão legislativa
49

 são aquelas onde ocorrem as interações entre os 

atores para deliberarem (em geral, pública e formalmente) sobre as proposições legislativas.  

Nesse modelo foi evitado denominá-las como arenas, a fim de evitar confusão conceitual com 

a tipologia de Lowi (1972), aperfeiçoada por Wilson (1973), que caracteriza as arenas em 

função do tipo de política produzida (distributiva, redistributiva, regulatória ou de maioria). 

Considera-se necessário identificar com clareza as diferentes instâncias de decisão, pois cada 

qual pode produzir mais de um tipo de política e, portanto, admitir o funcionamento de mais 

de um tipo de arena. Os conceitos de Lowi e Wilson persistem fundamentais, mas serão 

destacados quando da discussão sobre as políticas geradas pelo sistema (seção 2.5). 

As instâncias de decisão relevantes para a produção legislativa no Brasil são os 

plenários e comissões: do Congresso Nacional (nas deliberações em sessões conjuntas), da 

Câmara e do Senado. Os procedimentos nelas adotados estão indicados na Constituição, no 

regimento comum do Congresso e nos regimentos internos de cada Casa legislativa. Essas 

instâncias têm em comum os princípios da decisão majoritária e da composição orientada pela 

proporcionalidade partidária.
50

 Tais princípios tornam as preferências do parlamentar mediano 

e o tamanho da base de parlamentar de apoio ao governo relevantes em cada uma delas. O 

                                                           
49 Figueiredo e Limongi (1999a) utilizaram a expressão ―instâncias decisórias,‖ destacando a Mesa e o colégio de líderes. 
50 ―Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas comissões serão tomadas por 

maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros‖ (art. 47 da Constituição Federal - CF). ―Na constituição 

das Mesas e de cada comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos 

parlamentares que participam da respectiva Casa.‖ (art. 58, § 1º, da CF). 
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quadro 2 apresenta as características das instâncias de decisão relacionadas à composição, 

direção e coordenação dos trabalhos e tipos de proposições apreciadas. 

O simples fato de o plenário do Congresso Nacional produzir grande número de leis 

ordinárias associadas a matérias orçamentárias já seria suficiente para destacar sua relevância. 

Além disso, é nesse plenário em que conflitos entre o Executivo e Legislativo podem se tornar 

mais aparentes, em virtude da deliberação sobre os vetos parciais ou totais apostos pelo 

presidente a proposições aprovadas pelo Congresso. Particularmente no contexto atual, em 

que não mais é exigida uma supermaioria para derrubar um veto presidencial, bastando, em 

geral, a mesma maioria que já havia aprovado a matéria vetada. Apesar dessas características, 

pouca atenção tem sido dada a essa instância de decisão. 

De fato, as numerosas matérias orçamentárias são, em geral, excluídas das análises. 

Contudo, por tratar do orçamento da União, essa instância é de interesse para a implantação e, 

principalmente, manutenção dos mais variados tipos de políticas públicas, inclusive as de 

interesse amplo. 

A comissão permanente mista do Congresso Nacional destaca-se pelo suporte que 

oferece ao plenário na apreciação das numerosas emendas ao orçamento apresentadas pelos 

parlamentares. Até tem sido mais estudada, em função do interesse causado pelo 

comportamento distributivista associado às emendas parlamentares, contudo sem que as 

análises considerem o conjunto da lei orçamentária. 

A Câmara dos Deputados tem sido o objeto mais frequente dos estudos legislativos, 

provavelmente porque nessa Casa sejam iniciadas as tramitações da quase totalidade dos 

projetos de autores com competência para legislar, principalmente do Executivo.
51

 A Casa 

―iniciadora‖ possui vantagem estratégica na definição do texto de uma futura lei, pois pode 

rejeitar as emendas apresentadas pela Casa ―revisora‖ ao projeto inicialmente aprovado e 

encaminhar a matéria para a sanção presidencial (Backes, 2008). 

                                                           
51 A Câmara tem sido a Casa iniciadora dos projetos do Executivo desde a constituição do Império (1824). Iniciam tramitação 

no Senado os projetos de autoria de senadores e propostas de emendas constitucionais apresentadas por assembléias 

legislativas estaduais. 
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Quadro 2 - Principais características das instâncias de decisão do Congresso Nacional. 

Plenário do Congresso Nacional 

Composição  - 513 deputados e 81 senadores, eleitos para as respectivas Casas. 

Direção e coordenação dos trabalhos - Mesa do Congresso, presidida pelo presidente do Senado e 

composta por representantes das Mesas das duas Casas (art. 57 da Constituição). As lideranças estão 

formalizadas no Regimento Comum do Congresso Nacional. 

Tipos de proposições apreciadas - Projeto de lei do Congresso Nacional, que trata de temas 

orçamentários, e vetos presidenciais (parciais ou totais) a projetos de lei ordinária, de lei complementar e 

de conversão de medidas provisórias. 

Comissão do Congresso Nacional 

Composição  - 11 deputados e 11 senadores, segundo a proporcionalidade partidária, designados pelo 

Presidente do Senado mediante indicação das lideranças (se representante da minoria não for 

contemplado é criada mais uma vaga).  

Direção e coordenação dos trabalhos – Presidente e vice-presidentes eleitos pelos membros da 

comissão. 

Tipos de proposições apreciadas – Projeto de lei do Congresso Nacional (emendas e relatório). 

Plenário do Senado Federal 

Composição  - 81 senadores, eleitos por sistema eleitoral majoritário, para mandatos de 8 anos; sendo 

que a renovação de 1/3 e 2/3 dos membros ocorre alternadamente a cada 4 anos. 

Direção e coordenação dos trabalhos - Mesa do Senado, com mandato de 2 anos, composta por 

presidente, dois vice-presidentes e quatro secretários. Lideranças estão formalizadas no Regimento do 

Senado. 

Tipos de proposições apreciadas – Todos os passíveis de transformação em lei ou emenda à 

constituição, excluindo matéria orçamentária. 

Comissões do Senado Federal 

Composição  - Comissões Temporárias internas são criadas para deliberar sobre projetos de código e 

sobre alterações no regimento interno. Há 10 Comissões Permanentes temáticas compostas por 

senadores designados pelo Presidente do Senado mediante indicação das lideranças, de acordo com a 

proporcionalidade partidária. Atualmente, cada comissão permanente pode ser composta por 17 a 27 

senadores e os membros podem ser substituídos pelos líderes partidários a qualquer momento. São elas: 

Comissão de Assuntos Econômicos – CAE; Comissão de Assuntos Sociais – CAS; Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ; Comissão de Educação – CE; Comissão de Meio Ambiente, 

Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA; Comissão de Direitos Humanos e Legislação 

Participativa – CDH; Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE; Comissão de Serviços 

de Infra-Estrutura – CI; Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR; Comissão de 

Agricultura e Reforma Agrária – CRA. 

Direção e coordenação dos trabalhos – Presidente e vice-presidente das permanentes são eleitos pelos 

membros a cada dois anos, vedada a reeleição. 

Tipos de proposições apreciadas - Todos os passíveis de transformação em lei ou emenda à 

constituição (esta na CCJ), excluindo matéria orçamentária. 

 

(...)
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Quadro 2 - (continuação)  

Plenário da Câmara dos Deputados 

Composição  - 513 deputados, eleitos a cada quatro anos, por sistema eleitoral proporcional; 

Direção e coordenação dos trabalhos - Mesa da Câmara, com mandato de 2 anos, composta pelo 

presidente, dois vice-presidentes e quatro secretários. O Colégio de Líderes está formalizado no 

Regimento da Câmara. 

Tipos de proposições apreciadas – Todos os passíveis de transformação em lei ou emenda à 

constituição, excluindo matéria orçamentária. 

 

Comissões da Câmara dos Deputados 

Composição  - Comissões Temporárias especiais são criadas para deliberar sobre proposições 

específicas, como: todas as propostas de emendas à constituição e os projetos de lei de interesse de mais 

de três comissões de mérito (o que depende de aprovação de ato da Mesa da Câmara). Seus membros 

são designados pelo presidente da Câmara, ouvido o colégio de líderes, mas pelo menos a metade deles 

devem ser titulares das comissões permanentes que deveriam ser chamadas a opinar sobre a proposição. 

Há 20 Comissões Permanentes temáticas compostas por deputados designados pelo Presidente da 

Câmara mediante indicação das lideranças, de acordo com a proporcionalidade partidária (sempre com 

pelo menos um membro da minoria). Atualmente, cada comissão permanente pode ser composta por 17 

a 61 deputados e os membros podem ser substituídos pelos líderes partidários a qualquer momento. São 

elas: Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - CAPADR; Amazônia, Integração 

Nacional e de Desenvolvimento Regional - CAINDR; Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 

- CCTCI; Constituição e Justiça e de Cidadania - CCJC; Defesa do Consumidor - CDC; 

Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio - CDEIC; Desenvolvimento Urbano - CDU; 

Direitos Humanos e Minorias - CDHM; Educação e Cultura - CEC; Finanças e Tributação - CFT; 

Fiscalização Financeira e Controle - CFFC; Legislação Participativa - CLP; Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável - CMADS; Minas e Energia - CME; Relações Exteriores e de Defesa 

Nacional - CREDN; Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado - CSPCCO; Seguridade Social 

e Família - CSSF; Trabalho, de Administração e Serviço Público - CTASP; Turismo e Desporto - CTD; 

Viação e Transportes – CVT. 

Direção e coordenação dos trabalhos – Presidente e três vice-presidentes das permanentes são eleitos 

pelos membros anualmente, vedada a reeleição. 

Tipos de proposições apreciadas - Todos os passíveis de transformação em lei ou emenda à 

constituição (esta em comissão especial), excluindo matéria orçamentária. 

 

Fontes: Constituição Federal de 1988; Regimento Comum do Congresso Nacional e Regimentos internos da 

Câmara e do Senado vigentes em junho de 2010. 
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O plenário da Câmara é a instância que tem atraído maior atenção, pois é nele, e não 

nas comissões, que em geral ocorrem as deliberações mais relevantes sobre os projetos de lei 

em regime de urgência e sobre as medidas provisórias, ambos de elevado interesse da coalizão 

de governo. Contudo, o interesse pelo funcionamento das vinte comissões permanentes da 

Câmara tem aumentado, devido à crescente participação desses órgãos especializados na 

aprovação de leis ordinárias que tramitam conclusivamente, ou seja, sem a necessidade de 

votação em plenário.
52

 A tramitação ―conclusiva‖ nas comissões representa uma alternativa 

ao plenário para deliberação de proposições menos conflituosas. Apesar de ocorrerem mais 

lentamente, elas podem ampliar as oportunidades de sucesso dos parlamentares, 

particularmente os da oposição, pelo maior interesse do Executivo nas atividades do 

plenário.
53, 54

 

Comissões temporárias também são responsáveis por deliberações na Câmara sobre 

projetos de alta relevância, discutidos em comissões especiais. Essas instâncias, embora 

provisórias, não eliminam a influência das comissões permanentes, pois estas têm 

representação em sua composição. Entretanto,  devido sua criação e instalação dependerem da 

presidência da Casa e das lideranças partidárias, podem ser utilizadas estrategicamente para 

influenciar a tramitação de matérias e reduzir a influência das comissões permanentes. 

O Senado Federal tem sido caracterizado como Casa revisora, em virtude de seu papel 

na revisão das proposições aprovadas na Câmara, incluindo as do Executivo.
55

 Essa posição 

lhe confere um importante poder de veto, pois se rejeitar integralmente a proposição em 

revisão, esta será arquivada. O plenário e as dez comissões permanentes do Senado teriam 

funções semelhantes às da Câmara, entretanto, tendem a atuar sobre um número bem menor 

de proposições e de conteúdo de maior saliência, pois as matérias em fase de revisão já 

venceram uma etapa de deliberação. Entretanto, não se pode menosprezar o papel do Senado 

também como iniciador de projetos (dos senadores), particularmente dos tipos de proposição 

                                                           
52 A Constituição de 1967 estabeleceu o poder para as comissões rejeitarem projetos de lei sem necessidade de deliberação do 

plenário e a de 1988 ampliou o poder também para aprovação de leis ordinárias. 
53 Por exemplo, segundo Amaral (2009) a oposição obteve 39% das relatorias nas comissões e apenas 15% no Plenário da 

Câmara, no caso dos PL apresentados entre fevereiro de 1995 e fevereiro de 1996. 
54 Carneiro (2009) verificou aumento progressivo da participação das comissões permanentes do Legislativo na produção de 

leis. Assim, partindo de níveis pouco expressivos após a Constituição de 1988, já em fase do governo de Fernando Henrique 

Cardoso cerca de 40% das leis provenientes de PL foram decididas conclusivamente pelas comissões e no governo de Lula 

da Silva, chegou a 55%. Excluindo os temas simbólicos, a apreciação conclusiva pelas comissões definiu 37% da produção 

proveniente de PL de autoria do Legislativo e do Executivo. 
55 Em períodos de grande centralização do poder do Executivo as atribuições do Senado como Casa revisora foram abolidas 

(em 1934 o Senado não mais revisava os projetos de lei e em 1937 todas as atividades da instituição foram suprimidas, sendo 

resgatadas em 1946). 
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de alto nível de relevância, como os projetos de lei complementar e as propostas de emenda à 

constituição. 

Sobre as comissões permanentes das Casas do Congresso, é relevante acentuar que o 

elevado acesso dos setores organizados da sociedade aos seus membros amplia a sensibilidade 

destes a uma grande gama de interesses sociais, embora tal acesso seja desigual, pois os 

setores menos favorecidos da sociedade brasileira têm menor capacidade de organização e de 

demandar políticas equitativas (WEYLAND, 1996). De todo modo, a promoção desse acesso 

via comissões é observada, por exemplo, nos dispositivos do Regimento Interno da Câmara 

que protegem a representação da minoria em cada comissão permanente, além da 

possibilidade de apresentação de projetos de lei por setores da sociedade em comissão 

permanente específica.
56

 

Outro relevante papel das comissões permanentes é a seleção dos temas a serem 

deliberados, o que é atenuado quando solicitações de urgência são aprovadas e remetem os 

projetos para a apreciação do plenário. Ainda assim, diante das milhares de proposições 

apresentadas anualmente, a triagem realizada pelas comissões contribui para organizar 

minimamente a pauta de deliberação.  

Apesar do fortalecimento da produção quantitativa das comissões, possibilitado pela 

Constituição de 1988, por meio da apreciação conclusiva de proposições, é provável que 

propostas mais relevantes estejam sendo tratadas pelo plenário. Ainda assim, não se pode 

excluir a participação das comissões temáticas nas decisões do plenário, pois, a princípio, 

relatores representantes das comissões permanentes competentes para analisar o projeto são 

designados para apresentar relatórios no próprio plenário. Ainda que o tempo para elaborar o 

relatório seja reduzido nas matérias em regime de urgência, sendo o tema recorrente, é 

possível utilizar informações previamente levantadas pela comissão. 

Sobre o tipo de atuação das comissões nas duas Casas, algumas diferenças nos 

regimentos destas oferecem potencial para uma atuação mais especializada e influente das 

comissões permanentes do Senado. Por exemplo, estas também podem aprovar projetos de lei 

sem necessidade de deliberação do plenário (por decisão do presidente do Senado), inclusive 

em matérias que na Câmara são de competência do plenário (como, por exemplo, as tratadas 

por projeto de lei complementar). Também fortalece a especialização das comissões do 

                                                           
56 Um exemplo de elevada expressão foi o projeto ―ficha limpa‖, para impedir o registro de candidaturas de condenados pela 

Justiça, que resultou na Lei complementar nº 135, de 4 de junho de 2010. O projeto aprovado em 2010 foi o PLP-168/1993, 

de autoria do Executivo, que tramitava lentamente, mas foi acelerado pelo surgimento do PLP 518/2009, de iniciativa 

popular. 
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Senado, a renovação da direção a cada dois; em comparação à renovação anual da direção das 

comissões permanentes da Câmara.  

A restrita criação de comissões temporárias no Senado também fortalece o papel das 

comissões permanentes, pois as primeiras apenas analisam projetos de código (que não 

alteram o mérito de um conjunto de leis, apenas as consolidam num único instrumento) e 

alterações no regimento. Outro fator de fortalecimento e de aceleração da deliberação é a 

capacidade de as comissões permanentes do Senado manifestarem-se não apenas sobre o 

mérito, mas também sobre a constitucionalidade da proposição. Na Câmara, essa último 

aspecto é de competência apenas da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que, 

então, precisa analisar todos os projetos previamente aprovados pelas comissões de mérito.
57

 

Finalmente, destaca-se uma instância que não tem poder formal para deliberar sobre 

proposições, mas cuja atuação é decisiva para os desdobramentos que ocorrem em todas as 

outras instâncias. Trata-se do Colégio de Líderes partidários, criado para auxiliar na 

coordenação da ação coletiva, e que, na prática, divide com as Mesas dos plenários a 

coordenação do processo decisório, centralizando-o, particularmente por participar na 

produção de uma pauta de deliberação consensual, sob a responsabilidade do presidente da 

Casa. O exemplo mais claro é o Colégio de Líderes da Câmara, que tem sua atuação 

respaldada no regimento interno, ao contrário do que ocorre no Senado. 

Em resumo, as instâncias do Congresso Nacional destacam-se pela definição do 

orçamento da União, que não é limitado a políticas distributivas, e dos vetos presidenciais. Na 

Câmara, as comissões permanentes são receptivas às volumosas demandas da sociedade e 

realizam a triagem das mesmas, oferecendo, ainda, uma via alternativa. O plenário da Câmara 

representa local privilegiado para o avanço dos interesses da coalizão de governo, pelo papel 

na definição do texto inicial das proposições do Executivo. No Senado, as instâncias revisam 

matérias já triadas, permitindo sua aprovação, ou não, como também a proposição de matérias 

de alto nível de relevância, apoiadas por comissões permanentes mais fortalecidas. 

Essa breve descrição das instâncias de decisão justifica a análise conjunta das 

interações entre os Poderes nas duas Casas, inclusive considerando diferenças na influência da 

coalizão de governo em cada uma delas, e da ampliação do foco para além dos plenários. 

                                                           
57 Em versão anterior do Regimento Interno essa comissão era a primeira a se manifestar. A alteração ocorreu em 1991. 
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2.2.4 Recursos para a produção legislativa 

 

 

Os recursos disponíveis aos atores influem em sua capacidade de explorar as 

potencialidades existentes em cada instância de decisão. Para a produção legislativa são mais 

óbvios os recursos legislativos, como os tipos de proposições legislativas disponíveis, os quais 

representam o conteúdo básico a ser processado pelo sistema. Entretanto, recursos de outra 

natureza, também tratados a seguir, podem igualmente ser usados estrategicamente. 

 

 

2.2.4.1 Recursos não-legislativos 

 

 

São destacados os seguintes recursos não-legislativos: o tempo, os materiais, os 

humanos e os informacionais.  

O tempo associa-se à oportunidade em que as proposições são apresentadas e à 

celeridade com que tramitam, em relação à fase da política pública em consideração. É 

preciso ter em mente que um tempo de tramitação longo não é necessariamente um indicativo 

de disfuncionalidade, devendo ser considerada a complexidade e o nível de conflito da 

matéria em deliberação, de modo que a valorização de rápidas tramitações precisa ser 

ponderada. Por exemplo, as proposições que estruturam políticas ou produzem grande 

impacto na distribuição de recursos, em geral, demandam maior tempo de tramitação, 

enquanto que políticas já estabelecidas podem exigir rápidas alterações de curso. 

Os milhares de proposições apresentadas anualmente e os limites das instâncias de 

decisão para apreciar a todas, tornam o tempo um recurso escasso, demandando que os atores 

priorizem as mais relevantes. Isso precisa considerar o tempo disponível para que seus 

objetivos sejam atingidos, o que, por sua vez, associa-se ao ciclo eleitoral. Assim, a renovação 

dos representantes do Executivo e do Legislativo a cada quatro anos estabelece o período em 

que legislações relevantes e suas regulamentações devem estar disponíveis a tempo de 

produzir resultados concretos nas políticas e influenciar o eleitorado. 

Os recursos materiais e humanos de suporte à produção legislativa estão intimamente 

relacionados à produção de informação para os tomadores de decisão. Incluem desde a 

capacidade administrativa para o funcionamento das instituições até a produção de 
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documentos de apoio e de divulgação de informações (como gráficas, bibliotecas, centros de 

processamento de dados, televisão e rádio das Casas, etc.).  

Tanto o Executivo quanto o Legislativo têm investido no aperfeiçoamento de seus 

quadros profissionais. O Executivo possui a vantagem informacional de dispor de técnicos em 

todas as políticas públicas que implementa, por meio dos ministérios; além disso, dispõe de 

setores específicos para coordenar e monitorar sua atuação legislativa (por exemplo, a Casa 

Civil e a Secretaria de Articulação Institucional da Presidência da República). O Legislativo 

não dispõe do mesmo quantitativo de técnicos, mas tanto a Câmara quanto o Senado possuem 

no seu quadro de servidores públicos, equipes de assessores especializados nas diversas áreas 

da política pública para apoiar a atuação dos parlamentares e das comissões.
58

 Ademais, os 

parlamentares dispõem de orçamento fixo para contratar pessoal temporariamente para os 

respectivos gabinetes. 

Além dos recursos informacionais produzidos pelo Legislativo (o que também inclui 

as informações das lideranças partidárias, de frentes parlamentares temáticas e de associações 

de parlamentares), também são disponíveis informações elaboradas pelo Executivo 

(formalmente solicitadas por requerimento ou fornecida aos parlamentares de sua base de 

apoio) e por grupos de interesse, que dispõem de estrutura permanente ou contratada 

(escritórios de ―lobby‖). Os parlamentares também captam informações dos eleitores, pelo 

contato direto com sua base eleitoral e por meio da Internet ou da imprensa. Não pode ser 

esquecida a bagagem informacional do próprio parlamentar, decorrente de experiências 

prévias e que também aumenta ao longo do exercício da atividade parlamentar. 

Assim, ainda que o Executivo detenha conhecimento técnico mais elaborado sobre as 

políticas públicas que implementa, parte da deficiência do Legislativo pode ser suprida por 

informações especializadas captadas de fontes externas (inclusive do próprio Executivo), de 

modo que a aparente assimetria informacional entre os Poderes, destacada por Carvalho 

(2003), é atenuada. Além disso, pouca atenção é dada à vantagem informacional que os 

parlamentares possuem em captar um tipo diferente de conhecimento: a demanda e reação dos 

eleitores a políticas, não apenas no período eleitoral.  Esse tipo é relevante, mesmo que os 

setores com mais recursos da sociedade possuam maior capacidade de expressão, pois muito 

frequentemente o conhecimento técnico especializado não é capaz de prever todos os 

                                                           
58 Por exemplo, dados do sistema ―Workflow,‖ que registra as atividades da  Consultoria Legislativa da Câmara dos 

Deputados indicam que apenas em 2009 as 21 áreas temáticas da Consultoria produziram 23 mil trabalhos de assessoria aos 

parlamentares, incluindo: minutas de proposições legislativas, de pareceres, de relatórios, de requerimentos e de discursos; 

além de estudos, notas técnicas, consultas e assessoramentos em reuniões de comissões. 
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desdobramentos associados à adoção de determinada política e muitas vezes desconsideram a 

questão da equidade. 

Percebe-se que os recursos não-legislativos podem ser usados estrategicamente, em 

considerações sobre oportunidade e conteúdo de informações técnicas ou políticas a serem 

compartilhadas durante a tramitação da matéria, bem como a oportunidade de uso dos 

recursos legislativos. 

 

 

2.2.4.2 Recursos legislativos 

 

 

Os recursos diretamente relacionados à produção legislativa incluem os tipos de 

proposição que podem alterar o texto constitucional (a proposta de emenda à Constituição - 

PEC), ou gerar lei complementar (o projeto de lei complementar - PLP) ou ordinária (o 

projeto de lei ordinária – PL -, o projeto de lei do Congresso Nacional – PLN - e a medida 

provisória - MPV).
59

  

Suas características específicas de tramitação são apresentadas no quadro 3 e o anexo 

A, elaborado por Araújo (2009), ilustra o fluxo da tramitação bicameral de um projeto de lei 

ordinária. A tramitação se dá em sucessivas fases de iniciação, apreciação e conclusão. A 

iniciação ocorre com a apresentação da proposição pelo autor; a apreciação é realizada pelos 

parlamentares em múltiplas instâncias de decisão nas duas Casas e a conclusão ocorre quando 

a proposta é aprovada (com ou sem modificações), rejeitada ou, simplesmente arquivada pela 

não-deliberação. Assim, após a apresentação da proposição, a mesma é despachada pela 

Mesa
60

 para a análise das comissões pertinentes e do plenário da Casa iniciadora. Se 

aprovada, segue para revisão pelas instâncias de decisão da outra Casa. Se for emendada 

durante a revisão, a matéria voltará à Casa iniciadora. A Casa na qual tenha sido concluída a 

votação enviará a proposição ao presidente da República, o qual a sancionará ou a vetará 

parcial ou totalmente, podendo o veto ser derrubado pelo Congresso.  

                                                           
59 Além das normas selecionadas para esse estudo, o art. 59. da Constituição ainda prevê a lei delegada, os decretos 

legislativos e as resoluções. As proposições que dão origem a essas normas não foram incluídas pela raridade da utilização 

(no primeiro caso) ou predominância de assuntos internos (nos outros dois). Contudo, alguns deles podem influir no 

componente normativo das políticas, pois há, por exemplo, decretos legislativos que abordam tratados internacionais e os que 

sustam atos normativos do Executivo. Contudo, essas proposições são numerosas e seguem tramitação algo diferenciada, de 

modo que necessitariam de estudo específico. 
60 É possível que a Mesa devolva a matéria ao autor em casos como a flagrante inconstitucionalidade ou seleção inadequada 

do tipo de proposição. 
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A matéria rejeitada será arquivada e somente será objeto de uma nova proposição, na 

mesma sessão legislativa, por proposta da maioria absoluta de qualquer das Casas (artigos 65 

a 67 da C.F. de 1988). Matéria não deliberada pelas comissões pertinentes no prazo 

regimental será arquivada ao final da legislatura. 

Os vários tipos de proposição legislativa tendem a agrupar matérias com diferentes 

conteúdos temáticos e níveis de relevância, como também apresentam regras de tramitação 

distintas (quadro 3); por exemplo, quanto maior o nível hierárquico, maior é a magnitude do 

apoio necessário nas votações nas instâncias de decisão. Esses tipos de proposição integram 

vias legislativas estratégicas diferenciadas disponíveis aos atores. São percebidas no sistema 

brasileiro três vias, que têm por objeto matérias de legislação: a) constitucional, b) 

complementar à Constituição, e c) ordinária. 

A via constitucional utiliza apenas a proposta de emenda à Constituição (PEC). No 

passado, a competência para o presidente iniciar uma PEC apenas estava presente nas 

constituições dos períodos autoritários (ao mesmo tempo em que a competência dos 

parlamentares estava limitada), contudo essa competência foi admitida no atual período 

democrático. Os parlamentares e assembléias estaduais também podem iniciá-las, desde que 

haja expressivo apoiamento prévio, um terço e metade, respectivamente. 

A PEC não está sujeita a requerimento de urgência pelo presidente, nem ao veto ou 

sanção presidencial. Sua tramitação requer a formação de comissão temporária especial e 

ainda deve ser apreciada pelo plenário de cada Casa em dois turnos de votação. É o único tipo 

ou procedimento legislativo cuja votação exige uma supermaioria para aprovação (três 

quintos dos votos em cada Casa). 

A via complementar também dispõe de instrumento único para tramitação, o projeto 

de lei complementar (PLP). Este tipo foi explicitado pela Constituição de 1967 e também 

aborda temas relevantes, uma vez que é utilizado para complementar a própria Constituição e 

por demanda explícita desta (por exemplo, em matérias financeiras, eleitorais e sobre fundos 

setoriais).   

A quantidade de atores que podem iniciar um PLP é bem maior que no caso das PEC e 

sua tramitação inclui a passagem nas duas Casas, com apreciação obrigatória pelo plenário 

(no caso da Câmara). Não exige uma supermaioria para aprovação, mas a maioria absoluta.  

Nessa via é permitida a solicitação de urgência (pelo presidente e por parlamentares) e o veto 

presidencial. 
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Quadro 3 - Principais características de proposições legislativas passíveis de 

transformação em lei ou emenda à Constituição. 

 

Proposta de emenda à Constituição (PEC) 

Objetivo - Criar emenda à Constituição. Autoria - Parlamentares (apoio mínimo de 1/3 da Casa), 

presidente e  assembléias legislativas (mais da metade). Conteúdo – Matéria constitucional, mas não 

pode alterar: a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, universal e periódico; a separação dos 

Poderes; e os direitos e garantias individuais. Não pode tratar de matéria rejeitada ou prejudicada na 

mesma sessão legislativa (art. 60 da C.F. de 1988). 

Locais de Tramitação – Inicia na Câmara, seguindo-se apreciação pelo Senado. O inverso ocorre 

quando a autoria é de senador.  

Tipo de apreciação – Sujeita aos plenários das Casas. Regime - Não inclui o de urgência (art. 60 da 

C.F. de 1988). 

Requisitos para aprovação - 2 turnos de votação em cada Casa, com 3/5 de votos favoráveis. Prazo 

para trancamento de pauta - Não há. Veto presidencial - Não há. Vigência - Após promulgação pelas 

Mesas da Câmara e do Senado (art. 60 da C.F. de 1988). 

Projeto de lei complementar (PLP) 

Objetivo - Criar ou alterar lei complementar. Autoria - Parlamentar ou comissão de Casa ou do 

Congresso Nacional; presidente; Supremo Tribunal Federal, Tribunais Superiores, procurador-geral da 

República e cidadãos (subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, de pelo menos por cinco 

estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles). Apenas o presidente pode iniciar 

matérias sobre a administração federal - cargos, funções, empregos, ministérios, órgãos, forças armadas 

-, matéria tributária e orçamentária (art. 61 da C.F. de 1988). Conteúdo - Apenas matérias 

expressamente indicadas no texto da Constituição, como: temas financeiros, eleitorais, e fundos 

setoriais. Locais de Tramitação – Inicia na Câmara, seguindo-se apreciação pelo Senado. O inverso 

ocorre quando a autoria é de senador. Tipo de apreciação - Sujeita aos plenários das Casas.  

Regime - Inclui o de urgência, solicitado pelo presidente ou pelos parlamentares. Requisitos para 

aprovação - Aprovação nas duas Casas em um turno de votação e com maioria absoluta (art. 69 da C.F. 

de 1988). Prazo para trancamento de pauta – Apenas se em regime de urgência. Veto presidencial – 

Parcial ou total. Vigência – Após sanção ou promulgação. 

Projeto de lei do Congresso Nacional (PLN) 

Objetivo - Criar ou alterar lei ordinária. Autoria – Executivo, em função do conteúdo. Conteúdo - 

Matéria orçamentária. 

Locais de Tramitação – Reuniões conjuntas do Congresso Nacional (art. 166 da C.F. de 1988). 

Tipo de apreciação - Sujeita ao plenário do Congresso.  

Regime - Inclui o de urgência solicitado pelos parlamentares. 

Requisitos para aprovação - Aprovação em sessão conjunta do Congresso, iniciando-se a votação 

pelos deputados. Prazo para trancamento de pauta – Apenas se em regime de urgência. Veto 

presidencial – Parcial ou total. 

Vigência - Após sanção ou promulgação. 

 

(...)
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Quadro 3 - (continuação). 

Projeto de lei ordinária (PL) 

Objetivo - Criar ou alterar lei ordinária. Autoria – idem a do PLP. Conteúdo - Conteúdo abrangente. 

Locais de Tramitação – Inicia na Câmara, seguindo-se o Senado. O inverso ocorre quando a autoria é 

de senador (art. 64 da C.F. de 1988). Tipo de apreciação – Sujeita aos plenários ou apenas às comissões 

das Casas (tramitação conclusiva). Regime - Inclui o de urgência, solicitado pelo presidente ou pelos 

parlamentares. Requisitos para aprovação - Aprovação nas 2 Casas em um turno de votação e com 

maioria relativa. Prazo para trancamento de pauta – Apenas se em regime de urgência. Veto 

presidencial – Parcial ou total. Vigência - Após sanção ou promulgação. 

Medida provisória (MPV) 

Objetivo - Criar ou alterar lei ordinária. Autoria - Exclusiva do Executivo. Conteúdo -  Submetida ao 

Congresso Nacional em caso de relevância e urgência, com força de lei. É vedada nos seguintes temas: 

nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral; direito penal, processual 

penal e processual civil; organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia 

de seus membros; planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e 

suplementares, ressalvadas as despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, 

comoção interna ou calamidade pública; sequestro de ativos financeiros; reservada a lei complementar; e 

tratada em projeto aguardando sanção ou veto. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de 

medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo (art. 

62 da C.F. de 1988). Locais de Tramitação – A deliberação de cada uma das Casas do Congresso 

Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus 

pressupostos constitucionais. Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas 

provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de 

cada uma das Casas. A votação inicia na Câmara (art. 62 da C.F. de 1988). Tipo de apreciação - Sujeita 

aos plenários das Casas. Regime - Regime diferenciado, entra em urgência após 45 dias. Requisitos 

para aprovação - Aprovação nas duas Casas em um turno de votação e com maioria relativa. Prazo 

para trancamento de pauta – Tranca pauta da Casa se não apreciada em até 45 dias, entrará em regime 

de urgência, subseqüentemente, em cada uma das Casas, ficando sobrestadas, até que se ultime a 

votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando. Veto presidencial 

– Parcial ou total. Vigência – Imediatamente após publicação no diário oficial, contudo será perdida 

caso não convertida em lei ordinária em até 120 dias (excluindo os períodos de recesso do Congresso). 

Não havendo conversão, o Congresso edita decreto legislativo para regular as relações jurídicas criadas 

durante a vigência, não o fazendo em até 60 dias, as relações desse período serão mantidas. Sendo 

aprovada pelo Congresso (se houver alteração é elaborado um projeto de conversão), segue-se a sanção 

ou veto (art. 62 da C.F. de 1988). 

Legenda: C.F. – Constituição Federal. 

 

 

A via da legislação ordinária admite três tipos de proposição: o projeto de lei 

ordinária, o projeto de lei do Congresso Nacional (PLN) e a medida provisória (MPV). Os 

dois últimos, iniciados pelo Executivo.  

O PL abrange uma ampla variedade de autores (principalmente os parlamentares) e de 

temas. Uma vez que gera lei ordinária, a relevância dos temas dos PL tende a ser inferior a 

dos demais tipos, entretanto, pode ser usado para estruturar relevantes programas e projetos.
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O PL tramita nas duas Casas e admite apreciação final pelo plenário (após pareceres das 

comissões) ou apenas pelas comissões, criando um caminho peculiar, pois o PL poderá ser 

transformado em lei, apenas sendo apreciado pelas comissões.  Está sujeito ao veto 

presidencial e pode ser objeto de requerimento de urgência, tornando-o de apreciação 

obrigatória pelo plenário. Para ser aprovado, é exigida apenas a maioria relativa dos presentes 

em plenário, uma vez atingido um quórum mínimo (exigência atenuada em comparação ao 

PLP). 

O projeto de lei do Congresso Nacional (PLN) é utilizado para temas orçamentários,  

como: o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, o próprio orçamento e créditos 

suplementares. Sua tramitação é diferenciada e bastante acelerada, pois é apreciada em 

sessões conjuntas do Congresso Nacional. A apreciação ocorre no plenário, mas os projetos 

recebem pareceres de comissão mista permanente de deputados e senadores. No caso do 

projeto de lei orçamentária, recebe grande quantidade de emendas parlamentares. O PLN 

pode ser objeto de urgência (apesar do rito naturalmente acelerado) e também de veto 

presidencial. 

A medida provisória (MPV) produz efeitos imediatos, pois tem força de lei. Alguns 

conteúdos não podem ser tratados por esse tipo (quadro 3). Se aprovada pelo Congresso, será 

convertida em lei ordinária (havendo modificações pelo Congresso, é elaborado um projeto de 

lei de conversão), se rejeitada, seus efeitos cessam. A MPV é aprovada por maioria relativa e 

também está sujeita ao veto presidencial.  

Além dos tipos de proposição e vias legislativas, os atores dispõem de recursos 

regimentais para  aceleração, obstrução e também para modificação do conteúdo de 

determinada matéria. Para acelerar a tramitação de PL, PLP e PLN de seu interesse, o 

Executivo, como mencionado, pode solicitar regime urgência para os mesmos. É a chamada 

―urgência constitucional‖, visto que está prevista no art. 64 da Constituição. Nesse regime, a 

não deliberação em 45 dias provoca o ―trancamento da pauta‖ para ―todas as deliberações 

legislativas‖ da Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado. O 

regime de urgência também pode ser requerido por parlamentares (para os de seu interesse ou 

os da coalizão de governo), em geral, por acordo de lideranças partidárias, com base nos 

regimentos internos das Casas. 

São vários os recursos regimentais disponíveis que possuem utilidade para aprimorar o 

debate sobre o mérito dos projetos, mas que podem vir a ser usados para obstruir a tramitação. 

Rabelo-Santos (2009) identificou vários deles: quebra do interstício de uma hora para nova 
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verificação de votação; retirada da proposição de pauta; verificação de votação; votação pelo 

processo nominal; adiamento da discussão; discussão por partes; encerramento da discussão; 

adiamento da votação; votação de proposição artigo por artigo, ou de emendas, uma a uma; 

votação dos destaques simples em globo; destaques de bancada; e emendas aglutinativas.
61

  

Para quem dispõe de maioria, esses recursos são suficientes para alcançar esse 

objetivo. No caso da minoria, não há recurso com poder tão elevado quanto observado no 

Senado dos EUA. Naquela instituição, o ―filibuster‖ pode ser usado pela minoria para 

prolongar indefinidamente a discussão de uma matéria, sendo apenas derrubado por uma 

supermaioria de três quartos dos senadores. No Congresso brasileiro, diante de uma maioria 

coesa, o máximo que a minoria consegue é retardar a apreciação por algumas horas ou 

algumas sessões, ganhando tempo para destacar perante o eleitorado os encaminhamentos 

pretendidos pela coalizão. 

Os presidentes dos plenários e das comissões dispõem de recursos tanto para acelerar 

como para obstruir a apreciação de projetos. Isso, porque têm o poder de incluir matérias (e 

até vetos presidenciais, no caso do presidente do Congresso) na pauta de decisão das 

respectivas instâncias. Os presidentes das Casas também são responsáveis pela criação em 

tempo oportuno (ou não) de comissões especiais e a indicação de seus membros. Essas 

decisões são realizadas, geralmente, em acordo com as lideranças partidárias, mas a 

responsabilidade primária é do presidente. 

Para influenciar o conteúdo de matérias de seu interesse, os parlamentares podem 

apresentar emendas e vários outros procedimentos nas comissões e nos plenários.
62

 A revisão 

pela outra Casa oferece mais oportunidades para modificações, por meio da apresentação de 

emendas, que podem ser aceitas ou não pela Casa iniciadora. Os líderes partidários também 

                                                           
61 Ações que interferem no quórum mínimo de votação também podem ter efeitos obstrutivos. Por exemplo, o não-registro da 

presença em plenário por parlamentares, para que esse quórum não seja atingido; além da declaração de obstrução pelo líder 

partidário (situação em que os membros daquele partido não são contados para efeito de quórum). Nas comissões, os recursos 

obstrutivo incluem: a não inclusão na pauta; pedidos de vista aos projetos; solicitação de paralisação dos trabalhos devido ao 

início de sessão no plenário; o retardo do relator em apresentar o parecer ou a não apresentação, visando ao arquivamento do 

projetos ao fim da legislatura (basta que uma das comissões designadas não vote seu parecer). Outros exemplos incluem: a 

apresentação de inúmeros projetos, que são anexados ao principal, retardando a apreciação, pois a cada apensação o relator 

precisará atualizar o parecer; a não instalação pelo presidente da Casa de comissão especial para apreciar projeto de interesse 

de mais de três comissões de mérito ou simplesmente a não indicação dos membros para compor a comissão pelos líderes 

partidários. 
62 Na comissão, o relator também apresenta emendas, inclusive pode optar uma única que substitui todo o projeto. O voto em 

separado permite a um parlamentar não satisfeito com o relatório produzido pelo relator apresentar sua versão, objetivando 

influenciar os demais membros da comissão a adotá-la ou pelo menos deixar seu ponto de vista conhecido. No plenário 

também podem ser apresentadas emendas, mas não tão livremente quanto nas comissões. Nessa instância também é possível 

apresentar requerimento para destacar parte do projeto para votação em separado, facilitando o aproveitamento dos conteúdos 

consensuais e permitindo restringir as confrontações para os conteúdos de maior conflito. Outro meio de isolar pontos de 

conflito é o desmembramento da proposição, transformando-a em duas, para facilitar a aprovação de uma delas. Para reduzir 

o nível de conflito também são comuns as exclusões de temas e a menção de regulamentação futura pelo próprio Legislativo 

ou, principalmente, pelo Executivo. 
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podem influir no conteúdo deliberado nas comissões por meio da substituição de membros do 

partido, mesmo contra a vontade destes. Um último recurso para modificação de conteúdo em 

matéria de lei ordinária ou complementar é o veto presidencial, total ou parcial, o qual é usado 

não apenas para evitar conteúdo indesejável ao Executivo, mas também para evitar erros que 

conduzam a inconstitucionalidades.  

Como se percebe, alguns recursos legislativos estão disponíveis a ambos os Poderes e 

outros a um deles, de modo que a sugestão de assimetria de recursos favorecendo apenas o 

Executivo (CARVALHO, 2003) precisaria ser melhor caracterizada, por meio de uma ampla 

observação dos resultados do sistema.  

A próxima seção finaliza a consideração sobre os elementos do sistema de produção 

legislativa. 

 

 

2.2.5 Componente normativo das políticas públicas 

 

 

Os produtos do sistema em discussão são as leis, convertidas a partir das proposições 

apresentadas no Congresso. As leis representam o componente normativo das políticas 

públicas e, em geral, abordam os meios para obtenção dos objetivos específicos das políticas. 

Os atributos de políticas públicas existentes nas proposições legislativas podem influenciar a 

interação entre os Poderes e o próprio resultado do processo legislativo. Segundo Arnold 

(1990), ―a noção de que os atributos das políticas afetam a natureza do processo de decisão 

governamental não é nova,‖ podendo ser identificada ―nos trabalhos de Schattschneider, Lowi 

e Wilson‖.
63

  

Lowi (1972) identificou as arenas de política distributiva, redistributiva e regulatória e 

Wilson (1973) acrescentou a arena majoritária. Para Méndez (1993), os elementos básicos da 

revisão de Wilson incluem, além da abordagem dos custos e benefícios, a caracterização dos 

tipos de atores e da natureza do jogo político. Os tipos de políticas associados a essas arenas 

não podem ser considerados rigidamente, entretanto é preciso que sejam aplicados 

adequadamente, para evitar confusões conceituais. 

                                                           
63 A sugestão por Schattschneider ocorreu na década de 1930 e foi posteriormente desenvolvida por Lowi, que identificou 

tipos de arenas de políticas. Contudo, essa teoria possuía muitas generalizações sobre o comportamento dos atores, mas não 

estava ligada ―a conceitos básicos, nem a teorias explícitas de comportamentos de indivíduos‖. A revisão realizada por 

Wilson (1973), ao valorizar o grau de concentração ou dispersão de custos e benefícios das políticas, teria permitido aos 

pesquisadores avaliar a influência dessas variáveis na atuação do Congresso (ARNOLD, 1990). 
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De acordo com Méndez (1993), na política distributiva os custos são dispersos e os 

benefícios, concentrados. Os que pagam os custos estariam demasiadamente dispersos para se 

organizarem ou tomarem consciência da derrota, logo, o jogo político seria não conflituoso ou 

de soma positiva. Nessa arena só atuariam o Estado e os grupos ganhadores e a política 

pública teria objetivos claros, executados coordenadamente por organizações unificadas. Um 

exemplo seria a política industrial, frequentemente protecionista e subsidiadora. Na política 

redistributiva os custos e os benefícios são concentrados; os perdedores estão na arena junto 

aos ganhadores, geralmente com a mediação estatal; o jogo político é de soma zero; o conflito 

é alto, pelo interesse que gera nos diversos grupos, e um exemplo seria a política orçamentária 

pública ou a salarial.  

Ainda segundo Méndez (1993), na política reguladora os custos são concentrados e os 

benefícios dispersos, conduzindo a um nível de conflito intermediário, em que o Estado 

estabelece normas reguladoras dirigidas a beneficiar a maioria. O Estado, os grupos 

perdedores e os ganhadores estão presentes nessa arena e um exemplo seria a política 

ambiental. Na política majoritária, os custos e benefícios são dispersos, razão pela qual a 

presença de ganhadores e perdedores é menor e, consequentemente, o nível de conflito é 

baixo, sendo a política formulada pelo Estado. A política monetária se aproximaria desse tipo. 

O conflito pela distribuição de recursos públicos é, assim, um elemento essencial nas 

disputas que ocorrem nos tipos de política mencionados. O nível de conflito que proposições 

específicas podem provocar na interação entre os Poderes pode variar com a capacidade de 

tais projetos oferecerem os meios eficazes, viáveis e eficientes para causarem impacto em 

tempo oportuno e contribuírem para os resultados das políticas nas quais se inserem, por meio 

da mobilização dos recursos orçamentários necessários. Também se relaciona com a fase de 

desenvolvimento (o ―status quo‖) em que se encontra determinada política, pois é esperado 

um maior nível de conflito nas políticas em fase de estruturação ou de profunda revisão, que 

naquelas já estabelecidas, em fase de manutenção. Um maior nível hierárquico das 

proposições estaria associado a conteúdos que produzem maior nível de conflito, seja qual for 

o tipo de política.   

Na produção legislativa, o conflito tem sua expressão mais direta nas decisões que têm 

impacto sobre o orçamento da União, as quais, dependendo da magnitude, podem influir na 

capacidade de o governo definir suas prioridades. Hinich e Munger (1997) sugeriram que o 

orçamento faz ligação com outros temas de política devido à competição por recursos. Brady 

e Volden (2006) valorizaram o conhecimento sobre a política orçamentária para facilitar a 
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compreensão das escolhas políticas e diferenciaram as políticas relacionadas e as não-

relacionadas ao orçamento. 

Com relação ao potencial de promoção da equidade das políticas produzidas, apenas 

uma análise do conjunto de leis gerado em áreas específicas de políticas permite uma 

avaliação, pois proposições específicas, aparentemente particularistas, podem ser apenas um 

dos componentes de uma política equitativa. Por outro lado, políticas aparentemente 

equitativas podem necessitar de tantos desdobramentos, que independem da proposição, que 

seu potencial torna-se reduzido. 

Nesse estudo, a equidade em saúde é entendida segundo a definição proposta por Sen 

(1995, 2006), com base na teoria de John Rawls (1997, 2003). 

Utilizando elementos de sua reflexão sobre a igualdade, Sen considerou a eqüidade em 

saúde como um conceito multidimensional, que inclui aspectos de obtenção ("achievement") 

da saúde e de capacidade ("capability") para alcançar uma boa saúde, não apenas a 

distribuição do cuidado de saúde (SEN, 2006). Ressaltou que o conceito também inclui a 

justiça dos procedimentos institucionais, como, por exemplo, ao conferir importância a não 

discriminação no oferecimento do cuidado de saúde. Além disso, indicou que o conceito deve 

estar integrado "com aspectos mais amplos da justiça social e da eqüidade total, prestando 

adequada atenção à versatilidade dos recursos e ao alcance e impacto diversos de diferentes 

arranjos sociais" (SEN, 2006, p. 31, tradução nossa). Esse conceito representa um avanço em 

relação ao ―princípio da diferença‖ proposto por Rawls, o qual admite desigualdades desde 

que concorram para o maior benefício dos membros menos privilegiados da sociedade, mas 

sem estabelecer parâmetros mínimos de satisfação das necessidades (RAWLS, 1997, 2003). 

Sen propôs uma avaliação da desigualdade em termos de conquistas e liberdades. Assim, ao 

invés de igualdades de bens primários, os indivíduos seriam avaliados pela capacidade de 

funcionar na sociedade, logo, de conquistar seu bem-estar. 

Uma vez descritos os marcos estruturantes, os principais atores, as instâncias de 

decisão, os recursos disponíveis e os produtos do sistema, o próximo capítulo expande a 

argumentação teórica a respeito do funcionamento deste e apresenta as hipóteses do estudo. 
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3 ARGUMENTAÇÃO TEÓRICA E HIPÓTESES 

 

 

A argumentação desse estudo reconhece que mudanças críticas introduzidas ou 

aperfeiçoadas pela Constituição de 1988 permitiram o desenvolvimento progressivo de um 

ambiente institucional que promove a governabilidade, visando o alcance de resultados de 

políticas mais equitativos. Essas mudanças teriam sido influenciadas pela aversão ao risco da 

paralisia decisória no Congresso, um dos aspectos associados à crise pré-1964 (SANTOS, 

1994), a qual seguiu-se a supressão da democracia por vinte anos.  

O arranjo atual, entretanto, manteve a tradição histórica de um Executivo federal forte 

e a tendência centralizadora da política brasileira (VIANNA, BURGOS e SALLES, 2007). A 

governabilidade seria garantida pelo nível de flexibilidade institucional que o Executivo teria 

para direcionar a agenda e adotar legislação oportuna para o enfrentamento de problemas 

econômicos e sociais, contando com a cooperação do Legislativo, principalmente por meio da 

mediação das lideranças partidárias e de coordenadores das instâncias de decisão no 

Congresso. 

Contudo, a flexibilidade obtida pelo Executivo no novo período democrático seria 

limitada pela possibilidade de o Legislativo controlar os atos do presidente. O Legislativo 

também tratou de aumentar seu poder para derrubar vetos presidenciais, assegurando a 

capacidade de alterar as propostas de legislação ordinária e complementar do Executivo. 

Além disso, protegeu seu papel em nível mais elevado de definição de políticas públicas, o da 

alteração da constituição, o que é relevante num contexto em que diretrizes de várias políticas 

foram nela inseridas.
64

 

A ―constitucionalização‖ de políticas públicas que poderiam ter sido tratadas em leis, 

buscou solidificar ganhos sociais dos grupos que tinham influência ou representação na 

Assembléia Nacional Constituinte, em um nível em que a influência do Executivo seria mais 

limitada. Assim, essas políticas passariam a ser ― de Estado‖ e não, apenas, ―de governo‖. 

Durante a Constituinte, regras especiais permitiram uma atuação mais autônoma do 

Legislativo em relação ao Executivo, graças: ao temporário enfraquecimento deste; a uma 

intensa participação da sociedade organizada, por meio da consideração de propostas 

populares; ao amplo debate sobre políticas em comissões e subcomissões temáticas; e também 

                                                           
64 Como mencionado no capítulo prévio, anteriormente eram necessários dois terços dos votos para derrubar vetos 

presidenciais, mas atualmente apenas a  metade. Quanto às propostas de emenda à constituição, embora o Executivo possa 

iniciá-las, não dispõe das vantagens regimentais para acelerar a tramitação, que apenas estão disponíveis para outros tipos de 

proposição legislativa. 
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a uma coordenação do processo decisório mediada pelo Colégio de Líderes partidários. Essa 

dinâmica resultou num conjunto de diretrizes mais equitativas
65

 e de alta relevância nas mais 

diversas áreas de política pública, com potencial para estabelecer uma conexão com as 

legislações futuras. A Constituinte teria sido, assim, um momento crítico em que o Legislativo 

foi o principal definidor de uma agenda de nível mais amplo de repercussão, criando ―path 

dependencies‖ cujos efeitos ainda estariam se desenvolvendo, à medida que essa conexão 

normativa se estabelece efetivamente. 

Desse modo, sugere-se que a Constituição de 1988, não apenas iniciou formalmente o 

novo período democrático brasileiro, mas atuou como destacado ―agenda setter‖ e também 

propiciou instrumentos para favorecer a governabilidade com ―accountability‖, num contexto 

de presidencialismo de coalizão, a partir do aprendizado de experiências institucionais 

prévias. Tais instrumentos consolidariam a situação de flexibilidade e de liderança do 

Executivo para governar o País e propiciariam ao Legislativo meios para influenciar esse 

processo e ainda manter controle sobre temas constitucionais, incluindo as políticas sociais. 

O reconhecimento do papel da Constituição Federal como indutor permanente do 

conteúdo da produção legal, conduz à argumentação de que o sistema não é caótico e de que a 

lógica de sua funcionalidade considera a busca de solução equilibrada para problemas 

extremos já enfrentados no passado, como a paralisia decisória, o autoritarismo e a iniquidade 

social. O sistema seria funcional caso as lógicas constitucionais conseguissem ser 

reproduzidas consistentemente nas políticas efetivamente adotadas ao longo do tempo pelas 

sucessivas legislaturas. Desse modo, as diretrizes normativas representariam um padrão ideal, 

com o qual a produção legislativa posterior poderia ser comparada. 

Contudo, após 1988, a capacidade de o Legislativo demandar a implantação da agenda 

pelo Executivo estaria limitada pela fragmentação do interesses dos parlamentares das 

diferentes legislaturas (devidos às ainda insuficientes definições programáticas dos partidos 

políticos e das comissões temáticas permanentes, dificultando a construção de uma agenda de 

consenso interno, autônoma em relação ao Executivo) e também pelos procedimentos que 

delegam iniciativa para favorecer a governabilidade, ainda que estivessem mantidas 

capacidades para iniciar, revisar e alterar proposições.   

Nesse peculiar sistema de ―checks and balances‖ a agenda de políticas públicas seria, 

então, mais negociada que imposta, pois, apesar da predominância do Executivo na 

                                                           
65 É preciso considerar que, apesar de a Constituinte ter representado o momento em que uma maior participação da 

sociedade foi possível em relação às constituições anteriores, grande parcela da população não possuía os mesmos recursos 

que setores organizados para influenciar os resultados. 
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conformação da agenda legislativa, a mesma já teria sido intensamente restringida pelas 

preferências dos parlamentares constituintes, representando a sociedade organizada. Assim, o 

Executivo teria utilizado os instrumentos disponíveis para propor a maior parte da produção 

legal, principalmente no nível ordinário, atendendo às demandas mais abrangentes do 

eleitorado nacional (em função da conexão eleitoral do presidente) e aos limites normativos 

da Constituição, o que favoreceria um acúmulo de políticas mais equitativas. Contudo, o 

Executivo também atenderia aquelas demandas mais particularistas (decorrentes da conexão 

eleitoral dos parlamentares), tidas como necessárias para manter a coalizão do governo, o que 

poderia ameaçar a natureza equitativa das políticas. 

O Legislativo continuaria a reagir a demandas iniciadas externamente (na sociedade 

organizada, como no período da Constituinte, só que sem a mesma capacidade para integrá-

las) e, principalmente, à uma mais estruturada agenda da coalizão. A conjunção de interesses 

da coalizão de governo seria, então, o principal referencial para orientar a agenda do sistema 

de produção legislativa no período recente. A influência do Legislativo ocorreria por meio de: 

participação na coalizão de governo, modificações das propostas do Executivo, apresentação e 

defesa daquelas provenientes de setores organizados da sociedade e pelo poder de barganha 

decorrente da necessidade de seu consentimento, pois toda produção legislativa depende de 

sua autorização final. 

A efetivação da conexão normativa e a consequente produção de políticas mais 

equitativas dependeria, portanto, de como os interesses dos atores, individual e coletivamente 

(enquanto coalizão de governo ou oposição), viessem ser expressos nas diferentes instâncias 

de decisão. As próximas seções consideram a utilização estratégica das vias legislativas e os 

tipos de interação entre os Poderes permitidos pelo arranjo institucional, possibilitando a 

formulação das hipóteses de pesquisa. 

 

 

3.1 Abordagem estratégica na produção legislativa 

 

 

A descrição dos elementos do sistema no capítulo anterior permitiu a identificação de 

possibilidades e limites para a produção legal, segundo diretrizes constitucionais de 

organização que promovem a governabilidade com ―accountability” e a conquista de 

objetivos de política pública de interesse amplo. Torna-se necessário aprofundar a análise dos 
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mecanismos estratégicos de interação entre os Poderes que possibilitariam tais resultados, 

num contexto em que também existem estímulos para a produção de resultados particularistas, 

por meio de atores que buscam ampliar seu poder político. 

Seguem-se comentários sobre oportunidades de atuação estratégica durante as fases de 

tramitação das proposições legislativas (iniciação, apreciação e conclusão), para fundamentar 

as especificidades dos tipos de interação entre os Poderes no caso brasileiro do período pós-

Constituinte, que são apresentados na seção 3.2. 

 

 

3.1.1 Fase de iniciação 

 

 

Uma vez que esteja motivado a inserir determinado tema de política na agenda, o ator 

precisa avaliar os custos e benefícios da apresentação da proposição. Geralmente, o  

presidente, necessitando liderar uma agenda coerente de governo, precisa otimizar recursos 

(de coordenação da coalizão em cada instância de decisão, de monitoramento, além do tempo 

para obtenção de resultados) e apresentar propostas que apresentem impacto, 

preferencialmente durante o período de governo. Os parlamentares, por sua vez, possuem 

custo extremamente baixo para apresentar propostas, pois dispõem de diversas fontes para 

elaboração das mesmas, inclusive equipes institucionalizadas nas Casas, que os igualam em 

termos de conteúdo técnico. Além disso, muitas vezes os benefícios já podem ser coletados no 

momento da apresentação, pela marcação de posição perante grupos de interesse. Há, pois, 

incentivo estratégico para que novas propostas, particularmente as que se destinam a produzir 

efeitos concretos nas políticas públicas, sejam apresentadas no início das legislaturas e que 

tramitem rapidamente. 

Após a decisão pela apresentação de proposição o ator seleciona a via tida como mais 

apropriada para atingir seus objetivos, ou seja, aquela em que os custos nas diversas instâncias 

sejam os menores possíveis. Se o interesse é de efetivamente obter a aprovação da política, 

selecionará o nível hierárquico (e o tipo de proposição associado) adequado ao tipo de política 

e em que a aprovação seja factível, considerando a distribuição de poder político (apoio 

partidário) e de recursos (legislativos e não-legislativos) nas instâncias das duas Casas. 
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3.1.1.1 Vias estratégicas para produção legislativa  

 
 

A escolha em iniciar uma matéria por meio de determinada via estratégica limita as 

opções disponíveis quanto ao tipo de proposição e outros recursos a serem utilizados. Entre as 

vias disponíveis (descritas no capítulo anterior), a constitucional é a de maior nível 

hierárquico, o que torna presumível um conteúdo de elevada relevância. Nessa via, a ausência 

de veto presidencial e do regime de urgência, além da exigência de uma supermaioria para 

aprovação podem dificultar a obtenção de sucesso pelo Executivo, em comparação com as 

outras vias; embora, como nas demais, este possa influir com facilidade para obstruir a 

tramitação, por meio da coalizão. 

As vias complementar e ordinária encontram-se juridicamente num mesmo nível (em 

caso de conflito prevalece o dispositivo mais recente), entretanto, do ponto de vista 

estratégico, a via complementar estaria numa posição intermediária, pois apresenta conteúdo 

de complementação de diretriz constitucional (com nível de conflito provavelmente maior), 

além de apresentar maiores exigências para aprovação que a legislação da via ordinária. De 

todo modo, essas vias exigem, no máximo, uma coalizão que garanta a maioria absoluta dos 

votos, o que garante tanto a aprovação da lei, como também a manutenção dos vetos do 

presidente. 

A via ordinária apresenta numerosas oportunidades para atuação estratégica, pois é a 

única que admite mais de um tipo de proposição.
66

 Uma certa vinculação entre o conteúdo e o 

tipo de proposição facilita a decisão. No caso de matérias orçamentárias, de iniciativa 

exclusiva do Executivo,  o projeto de lei do Congresso Nacional (PLN) seria a opção regular e 

nos demais casos, o projeto de lei ordinária. A medida provisória (MPV) deveria ser uma via 

de exceção, reservada para conteúdos urgentes e relevantes. Porém, apesar da capacidade 

institucional de o Congresso demandar o atendimento a esses critérios, tem permitido uso 

ampliado nas mais diversas áreas de política pública (ressalte-se que vários temas não podem 

ser tratados por MPV) e preferido limitar seu uso por meio de reforma constitucional e, mais 

recentemente por meio de interpretações do texto constitucional.
67

  

                                                           
66 Os parlamentares dispõem apenas de um tipo de proposição em cada via estratégica, enquanto que o Executivo possui três 

opções estratégicas no caso da via de menor hierarquia. 
67 A reforma promovida em 2001 não foi capaz de controlar o uso de MPV pelo Executivo e ainda criou novas limitações ao 

Legislativo, como o ―trancamento‖ da pauta do plenário após 45 dias de tramitação na Casa, o que foi parcialmente 

contornado por interpretação adotada na Câmara pelo então presidente da Casa, Michel Temer, liberando a pauta de sessões 

extraordinárias para matérias que não possam ser tratadas por MPV. 
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Os efeitos instantâneos, a rápida tramitação para conversão em lei e a inconsistência 

na aplicação de critérios de admissão tornam a MPV uma atraente opção para implantação de 

atividades de interesse do Executivo, em qualquer nível de urgência ou relevância. O 

relaxamento na previsão legal de que mais que um objeto não deveria ser abordado numa lei 

também estimularia o uso da MPV pelo Executivo para inserir objetos desconexos com o 

objeto principal da lei pretendida e também pelos parlamentares, que aproveitariam a 

tramitação acelerada da MPV para atuar da mesma maneira (FREITAS, 2011). A motivação 

para a utilização de MPV seria ainda maior para as matérias cujos efeitos desejados ocorram 

no curto prazo e sem necessidade de continuação (tornando inconsequente sua transformação 

ou não em lei) ou para aquelas que possuam elevados custos de rejeição para os 

parlamentares.  

Essas considerações sugerem que as escolhas dos atores refletidas na autoria e 

conteúdo das proposições, bem como a própria seleção das vias estratégicas, seriam 

indicadores mais fidedignos da agenda estratégica, que simplesmente a autoria do agregado de 

proposições de todos os tipos que foram convertidas em lei. 

 

 

3.1.2 Fase de apreciação 

 

 

A existência de várias instâncias de decisão oferece aos atores múltiplas localidades 

para atuação estratégica, associadas a conteúdos e vias específicos. Em geral, o fluxo de 

tramitação ocorre em série, permitindo jogos estratégicos múltiplos, de modo que o produto 

de uma instância será o objeto de apreciação da seguinte; passando das comissões ao plenário 

e seguindo para a outra Casa, até que se finalize a apreciação. As instâncias situadas mais ao 

final da cadeia têm vantagem informacional, pois conhecem a respeito do que deliberaram as 

anteriores. Assim, as decisões em geral são tomadas de modo seqüencial e focalizando temas 

em jurisdições estritas. Algumas vezes, porém, decisões são tomadas paralelamente, é o caso 

da aprovação de requerimento de urgência, em que os pareceres das comissões passam a ser 

apresentados diretamente no plenário. 

Vale destacar que a apreciação (e até mesmo a iniciação) de uma proposição em 

determinada instância pode ser influenciada pela apreciação de matérias com conteúdo 

semelhante em outra instância, inclusive da outra Casa. Por exemplo, pode haver estímulo 

para que a decisão seja acelerada numa Casa, para que a mesma tenha o privilégio de ser a 
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Casa iniciadora. Também pode haver estímulo a uma não-decisão da proposição em análise 

numa instância, quando proposição em apreciação em outro local for considerada mais 

oportuna ou adequada.  

Também não se pode esquecer da apreciação conjunta de matérias correlatas, pois 

quando vários projetos tratam de mesmo tema a Mesa determina que tramitem conjuntamente. 

Em geral, o projeto mais antigo torna-se o principal e os demais são apensados, sendo 

possível que o conteúdo desses projetos sejam aproveitados pelo relator da matéria ao compor 

uma nova versão da proposta. 

Até mesmo matérias de conteúdo totalmente diverso podem influenciar a tramitação 

de outras matérias, por meio da negociação entre os atores; quando, por exemplo, matérias são 

retiradas de pauta para dar vez à votação de outra de maior prioridade, ou quando houver 

acordos para aprovação de matérias de interesse mútuo. 

De todo modo, em cada instância de decisão os atores têm oportunidade de atualizar 

suas informações e reduzirem incertezas quanto: ao mérito da política analisada e sobre os 

custos e benefícios políticos. Sobre o mérito das políticas avaliadas há incertezas sobre a 

capacidade de as mesmas se constituírem em meios adequados para atingirem os fins a que se 

destinam (KREHBIEL, 1990).
68

 Entretanto, a atualização das informações apenas sobre o 

mérito da política pode não ser suficiente para que os membros do Congresso decidam sobre a 

matéria. Informações de natureza política incluem: o tamanho da coalizão nas instâncias de 

decisão das duas Casas, as sinalizações provenientes da orientação da liderança partidária e da 

coalizão, e de reações de grupos de interesse e do eleitorado.  

As sinalizações mediadas pelas coordenações de instâncias de decisão (presidente da 

instância em acordo com as lideranças partidárias) parecem ser cruciais, pelo poder de incluir, 

ou não, uma matéria na pauta de decisões. Quando a matéria consegue ser incluída entre os 

primeiros pontos da pauta da instância de decisão, sua aprovação seria provável, uma vez que 

esse próprio ato geralmente depende de consenso partidário. Assim, os coordenadores das 

instâncias de decisão seriam fundamentais para a promoção dos interesses da coalizão de 

governo e para a compreensão do funcionamento de todo o sistema. Contudo, a matéria ainda 

seria passível de alterações por emendas, que poderiam modificá-la amplamente, contando 

com grande influência do relator da matéria.  

                                                           
68 Krehbiel (1990) valoriza a aquisição e atualização de informações entre parlamentares membros de comissões e do 

plenário na produção de políticas públicas nos Estados Unidos.  Os conhecimentos sobre as preferências dos atores seriam 

incompletos e a troca de informações, baseada em jogos estratégicos de sinalização (legislative signaling games), as quais 

ocorreriam em instâncias de decisão específicas e em estágios sucessivos. 
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A passagem da proposição pelas sucessivas instâncias também representa 

oportunidade para que os atores, ao atualizarem suas estratégias, tentem acelerar, obstruir ou 

modificar a matéria, conforme seus interesses, usando os recursos já mencionados. As 

matérias mais conflituosas e relevantes tenderiam a apresentar maior saliência na tramitação, 

refletida numa maior utilização de recursos, incluindo uma maior atuação das coordenações 

das instâncias de decisão.  

Nesse contexto, não parece adequado estimar o comportamento dos parlamentares nas 

instâncias de decisão apenas com base em estratégias de ação não-cooperativas, decorrentes 

de preferências individuais. Muito provavelmente tais estratégias só seriam úteis em matérias 

de menor relevância em que a coalizão se comportasse com indiferença. O parlamentar que 

atua estrategicamente na busca do resultado que amplie seu poder político e reduza riscos 

futuros, seria compelido a atuar concertadamente, de acordo com o pertencimento à oposição 

ou à base do governo. Assim, na ausência de demandas externas de ampla magnitude (por 

parte de grupos de interesse, das massa atentas de eleitores ou, ainda, da possibilidade de que 

líderes de opinião venham a mobilizar as não-atentas), o parlamentar simplesmente aderiria à 

sinalização política, de modo que a formação das maiorias necessárias para aprovar ou rejeitar 

matérias nas várias instâncias tenderia a ser resultado do acordo entre o Executivo e as 

lideranças partidárias.  

As prioridades legislativas seriam, assim, processadas por meio do trabalho das 

comissões, que reduziriam incertezas sobre o mérito das propostas, e, num maior grau de 

influência, dos coordenadores das instâncias, que junto às lideranças partidárias, definiriam 

politicamente as pautas de deliberação, com destaque para as dos plenários das Casas, onde as 

matérias em urgência são necessariamente definidas. 

 

 

3.1.3 Fase de conclusão 

 

 

Na conclusão da tramitação é definido o sucesso ou falha das proposições.
69

 Em geral, 

o resultado do consenso é aprovado pelas Casas e encaminhado à sanção do presidente, com a 

possibilidade de veto parcial (o que reduz o nível de conflito, pois partes da matéria podem 

                                                           
69 Vale destacar que os conceitos de sucesso e falha precisam ser relativizados. Por exemplo, nas situações em que várias 

proposições arquivadas tenham sido úteis na composição da proposta vencedora ou quando uma proposta foi derrotada numa 

Casa para em seguida dar lugar a uma nova derivada do consenso e rapidamente aprovada. Por outro lado, uma proposta 

convertida em lei pode ter seus efeitos bloqueados durante a implementação pelo Executivo. 
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ser mantidas) ou total. Atualmente, a não exigência de supermaioria para derrubar o veto 

presidencial tornaria este um evento provável, visto que a aprovação da matéria também 

ocorre por maioria - relativa ou absoluta, a depender do tipo de proposição. Seria razoável 

antever a derrubada do veto pela mesma maioria que aprovou a matéria. Entretanto, um novo 

contexto estratégico de deliberação pode ser obtido pelo fato de a votação sobre o veto ser 

secreta e pela possibilidade de atuação junto à coordenação do plenário do Congresso, para 

que esta venha a ocorrer muito além do prazo constitucional de 30 dias (às vezes anos depois, 

sem consequências para o Legislativo), quando a correlação de forças possa ter se alterado. 

Além disso, o Executivo pode realinhar sua coalizão e fazer valer a maioria. 

As matérias não aprovadas podem ter sido rejeitadas em votações ou ignoradas, pela 

sua irrelevância, ou, ainda, ativamente bloqueadas. De toda forma, ao final de cada legislatura 

as proposições de parlamentares que não obtiveram o parecer de todas as comissões que sobre 

elas deveriam opinar são arquivadas. Isso tem sua utilidade para retirar de tramitação as pouco 

relevantes, mas em alguns casos pode ser usado estrategicamente para postergar decisões 

importantes para a sociedade. Contudo, as propostas não aproveitadas podem ser 

reapresentadas na legislatura seguinte e as experiências com os temas debatidos, aprovados ou 

não, terminam por retroalimentar a agenda que se inicia a cada legislatura.
 70

 

Diante da variedade de opções estratégicas disponíveis durante a tramitação das 

proposições  e da interdependência dos Poderes para aprovar qualquer legislação, a visão de 

dominância de um deles torna-se improvável, principalmente nas normas de maior hierarquia. 

São apresentados a seguir quatro tipos representativos de interação entre os Poderes para a 

produção legislativa. 

 

 

3.2 Tipos de interação 

 

 

São sugeridos quatro tipos de interação entre os Poderes para a produção de leis pelo 

Congresso brasileiro: a cooperação, a liderança da coalizão de governo, a liderança do 

Legislativo e o impasse. As categorias foram elaboradas com base nas tipologias 

desenvolvidas por Leloup e Shull (2002) e Jones (2005), mencionadas no capítulo 1, 

                                                           
70 Sobre o caso dos EUA, Jones (2005) mencionou que a formulação da agenda pelo Legislativo passa por um ―longo período 

germinativo‖, mas quando uma matéria relevante é transformada em lei passa a gerar demandas contínuas. 



83 

 

 

adaptadas ao caso brasileiro segundo as potencialidades e limites institucionais dos atores no 

presidencialismo de coalizão. 

Considerando o novo contexto, os tipos de interação diferem basicamente em relação à 

liderança dos atores para a aprovação da política e ao nível de conflito entre eles, provocado 

pelo conteúdo da política.  A liderança é expressa na iniciativa da proposta (autoria) e pelo 

empenho para influir favoravelmente na tramitação (pelo uso de recursos de aceleração e da 

mediação dos coordenadores das instâncias de decisão. O nível de conflito associa-se a uma 

maior intensidade no uso de recursos legislativos, particularmente os obstrutivos e de 

modificação de conteúdo. 

Os tipos ideais são descritos a seguir, considerando as fases de tramitação e 

destacando potenciais diferenças quanto: a) ao conteúdo e tipo de política proposta, à autoria 

(incluindo a situação em relação à coalizão) e à seleção das vias estratégicas, na fase de  

iniciação; b) à intensidade da utilização de recursos e ao esforço de mediação da coalizão 

junto às coordenações das instâncias de decisão, na de apreciação; e c) ao resultado (taxas de 

sucesso e de ―dominância‖ e tempo médio de tramitação), segundo autoria, conteúdo e tipo de 

política produzida, além do uso do veto, na fase de conclusão. 

 

 

3.2.1 Cooperação entre os Poderes 

 

 

Nesse tipo não haveria liderança clara de nenhum dos Poderes e o nível de conflito 

seria baixo. Seriam esperados conteúdos relacionados: à manutenção da rotina administrativa 

e de políticas já estabelecidas (particularmente as políticas de maioria e aquelas em que o 

conflito distributivo não seja tão acirrado), à evidente necessidade de pronta ação para 

garantir interesse geral da sociedade (por exemplo, atendimento a catástrofes naturais), ou 

decorrente de barganhas para aprovação de matérias de interesse mútuo.  

 A iniciação ocorreria por quaisquer dos atores, do governo ou da oposição, e as vias 

estratégicas seriam selecionadas de acordo com o nível hierárquico da política, contudo 

predominaria a via ordinária. Na apreciação, seria mais frequente o uso de recursos 

consensuais de aceleração e de modificações moderadas no conteúdo, que de recursos 

obstrutivos e os coordenadores das instâncias de decisão também seriam cooperativos.  
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As taxas de sucesso e o tempo de tramitação seriam medianos, segundo a via 

estratégica, sem dominância de atores na produção.
71

 O resultado final esperado seria a 

aprovação sem vetos de matérias de moderado impacto e baixo nível de conflito, mas 

relevantes o suficiente para provocar o interesse dos dois Poderes. 

A verificação da existência desse tipo indicaria que vias estratégicas estariam sendo 

utilizadas consistentemente e de maneira colaborativa, para a solução de problemas 

específicos, favorecendo a governabilidade.  

 

 

3.2.2 Liderança da coalizão de governo 

 

 

Nesse tipo são esperados conteúdos de impacto moderado a elevado em todos os tipos 

de política relevantes de interesse direto para a agenda do presidente e da coalizão. Os 

conteúdos abordados incluiriam os que afetam o poder político desses atores, por meio da 

influência na governabilidade e na ―accountability‖, particularmente os que afetem o 

orçamento federal
72

 e a implantação da política econômica e social, defendida pela coalizão. 

A iniciação seria realizada pelo presidente ou parlamentar de partido da coalizão e as 

vias estratégicas, selecionadas de acordo com a hierarquia da legislação. No caso da via 

ordinária, diante de três opções, o Executivo escolheria o tipo de proposição adequado ao 

conteúdo e percebido como de maior chance de sucesso, num período de tempo mais 

adequado (em geral, mais curto).  

Por exemplo, na via ordinária, as medidas provisórias teriam a seu favor, além do rito 

acelerado, o trancamento da pauta das Casas legislativas em caso de não deliberação e, muitas 

vezes, a criação de um fato que se consumará antes da deliberação pelo Congresso. No caso 

dos PLN, que já tramitam rapidamente, também seria possível solicitar urgência, acelerando-

os ainda mais. Os PL poderiam ser alvo de urgência constitucional ou da solicitada por 

parlamentares da coalizão, mas por outro lado, além de tramitarem mais lentamente, 

                                                           
71 O nível de conflito pode não se elevar nos casos em que os parlamentares ―permitam‖ uma liderança pelo Executivo (por 

exemplo, por meio da adoção de medidas provisórias) nas matérias em que os mesmos desejem transferir o ônus pela decisão 

ou utilizem-se dessa via para ―enxertar‖ matérias estranhas ao projeto original. 
72 O comprometimento do orçamento federal é crítico, pois as ―path dependencies‖ constitucionais aliadas às restrições 

macroeconômicas já limitariam extensamente a proporção do orçamento que estaria livre para que o Executivo pudesse 

orientar novas prioridades, que marcassem sua gestão perante o eleitorado. Por exemplo, Figueiredo e Limongi (2008) 

salientaram que mais da metade do orçamento federal de 2001 foi comprometido com a dívida do País (juros e serviço da 

dívida). Jatene (2011) ressaltou dados do Ministério do Planejamento que também confirmaram, agora sobre o orçamento de 

2010, que 54% do orçamento federal foi comprometido com a dívida e indicaram que para 2011, 89,57% do orçamento 

estaria destinado a despesas obrigatórias, não-discricionárias. 
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ofereceriam um maior risco de terem o conteúdo alterado por emendas de parlamentares ou 

do relator (que poderiam inserir conteúdos de projetos apensados, contrários aos desejados 

pela coalizão), por isso poderiam ser os tipos menos preferidos. 

Na apreciação, a coalizão faria valer os poderosos recursos regimentais para obter 

sucesso na tramitação, principalmente na via ordinária (como a urgência). O esforço de 

mediação entre a coalizão e coordenadores de instâncias de decisão tenderia a ser de 

moderado a elevado, como também o nível de conflito entre governo e oposição. O primeiro 

utilizaria recursos de aceleração (reduzindo as oportunidades de modificação da proposta) e o 

segundo, de obstrução e de modificação de conteúdo.  

A resistência da oposição em minoria eventualmente seria vencida, quando os recursos 

legislativos fossem integralmente empregados pela coalizão.
73

 Dificilmente uma proposta na 

via ordinária seria bloqueada pelo Legislativo, embora pudesse ser modificada. Por essa 

razão, o sistema brasileiro teria facilidade para superar impasses, mas, por outro lado, 

possibilitaria uma menor estabilidade das políticas. Entretanto, vale recordar que tal facilidade 

seria maior nas vias hierárquicas de nível mais inferior e que várias políticas têm suas 

diretrizes protegidas pelo nível constitucional. 

O resultado final esperado na conclusão da tramitação é a aprovação de proposição 

relevante (de todos os tipos de política) com modificações que mantenham a essência da 

proposta, com utilização de vetos, quando necessários, e num tempo de tramitação mais curto 

que nos demais tipos de interação. As taxas de sucesso e dominância do Executivo seriam 

maiores que nos outros tipos e inversamente proporcionais à hierarquia da via. 

Uma vez que a centralização do processo decisório no plenário das Casas facilitaria a 

coordenação da aplicação dos recursos legislativos, o papel das comissões de mérito seria 

reduzido, em detrimento daquele do plenário das Casas.  

O resultado cumulativo tenderia a ser mais equitativo em função da combinação entre 

a conexão eleitoral (do presidente) e a normativa (diretrizes constitucionais para políticas 

sociais).  

 

 

                                                           
73 As propostas do Executivo em que procedimentos especiais não são empregados sinalizam para uma falta de interesse 

imediato ou de definição entre os setores internos do Executivo. 
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3.2.3 Liderança do Legislativo 

 

 

Considerando a grande variedade de interesses envolvidos e a elevada 

representatividade do sistema eleitoral, aumentando a sensibilidade às demandas de setores 

organizados da sociedade, há uma dificuldade natural para o alcance de consenso sobre 

políticas no interior do Legislativo. A formação de uma agenda própria, por meio de 

mecanismos endógenos, necessitaria de arranjo institucional favorável, como, por exemplo, 

um sistema forte de comissões e maior autonomia frente ao Executivo. Não sendo essa a 

situação atual do Legislativo brasileiro, a princípio torna-se pouco intuitiva a proposição de 

interações com a liderança do Legislativo. Entretanto, isso ocorreu na mencionada situação 

excepcional, representada pela Constituinte (em que o arranjo decisório foi diferenciado), e 

também seria possível pelas regras em vigor. 

Atualmente os parlamentares são livres para tentar influenciar a agenda em variados 

tipos e temas de política pública, sem demarcação temática, excetuando os temas 

orçamentários e administrativos específicos, em que a Constituição prevê a iniciativa 

exclusiva do Executivo. Esse contexto favoreceria a que os parlamentares promovessem uma 

agenda com uma ampla variedade de recortes geográficos e sociais. 

Contudo, a interação com liderança do Legislativo seria mais provável: a) nos projetos 

de interesse da sociedade organizada, por exemplo, para viabilizar o que foi estabelecido na 

Constituição (o que de início teria caráter mais estruturante, logo de maior relevância, mas 

que num período posterior tenderia à particularização das políticas); b) nos projetos que 

afetem o desempenho do Legislativo; c) nos projetos abordando relações sociais com grande 

divergência de opinião na sociedade, em que o presidente evitaria assumir riscos políticos, 

deixando a solução à cargo da competição interna no Legislativo; e d) nos projetos meramente 

simbólicos. 

São esperados conteúdos de todos os tipos de políticas, com destaque para as de 

maioria e redistributivas (pelo maior acesso de grupos de interesse menos poderosos 

economicamente), com impacto variando de simbólico a moderado. Os de alta relevância, 

seriam produzidos em situações excepcionais, mas em geral não estariam refletidos nesse 

tipo, pois sendo o impacto da política elevado (principalmente se houver impacto 

orçamentário), os interesses da coalizão seriam afetados, conduzindo a outros tipos de 

interação.  
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A iniciação caberia tanto a deputados quanto a senadores e as vias estratégicas 

também se relacionariam à hierarquia do conteúdo. A via ordinária seria a predominante, por 

meio do PL (único tipo de proposição disponível aos parlamentares nessa via), mas o uso da 

proposta de emenda à Constituição (PEC) também seria relevante, no contexto da 

―constitucionalização‖ de políticas. Na fase de apreciação, a tendência seria de baixo ou 

nenhum conflito entre governo e oposição e o esforço de mediação entre a coalizão e as 

coordenações das estâncias de decisão seria baixo. Os recursos de obstrução ou modificação 

seriam usados por parlamentares de modo mais competitivo entre estes e de uma maneira 

mais autônoma em relação a coalizão.  

Na falta de um maior interesse da coalizão, restaria aos parlamentares utilizar os meios 

regulares de tramitação, mais lentos, baseados na deliberação das comissões, mas com a 

possibilidade de deliberação conclusiva por essas instâncias (justamente por possuírem menor 

nível de conflito), sem precisar concorrer com a disputada pauta dos plenários. Assim, as 

comissões de mérito seriam as instâncias mais privilegiadas nesse tipo de interação. Os PL 

mais consensuais poderiam ser alvo de urgência, em geral aprovada numa fase posterior à 

apreciação das comissões, e requeridos por parlamentares diretamente interessados na 

proposição, sem a mesma efetividade que na liderança da coalizão. 

Na fase de conclusão, espera-se uma baixa taxa de aprovação de projetos favorecendo 

políticas sociais de moderado impacto e de baixo nível de conflito distributivo, com muitas 

modificações de mérito e tramitação prolongada. O menor conflito distributivo envolvido 

poderia reduzir o impacto equitativo das políticas produzidas. 

Seria raro detectar casos de liderança do Legislativo por meio de imposição de derrota 

ao Executivo, pois nos projetos com tramitação desfavorável, o Executivo recorreria ao seu 

sistema de monitoramento, de modo que os mesmos seriam rapidamente retirados do 

Congresso.
74

 

 

 

                                                           
74 O Executivo parece possuir vantagem estratégica, pois seus mecanismos de monitoramento e coordenação da aplicação de 

recursos legislativos parecem ser mais desenvolvidos, enquanto que as instâncias de coordenação do Legislativo parecem não 

monitorar, nem reagir de forma coesa na defesa de determinada agenda, apenas priorizam temas (geralmente os de interesse 

da coalizão) e agilizam consensos. 
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3.2.4 Impasse 

 

 

O impasse entre os Poderes são esperados nos casos em que a coalizão ou a oposição 

busquem aprovar agenda indesejável a outra parte. Envolveriam temas conflituosos que 

afetassem a governabilidade ou a ―accountability‖ dos atores. Em geral, seriam de alta 

relevância para estruturação de políticas de todos os tipos, principalmente naquelas em que o 

conflito distributivo atingisse o orçamento federal. 

Geralmente ocorreria quando as maiorias qualificadas não pudessem ser alcançadas 

nas vias legislativas. As PEC de alto impacto distributivo, os projetos de lei complementar 

que regulamentam relevantes setores da Constituição e as proposições totalmente vetadas 

ofereceriam exemplos desse tipo de interação. A autoria seria de quaisquer dos atores 

interessados, com destaque para os da oposição, pois em casos em que são previstos conflitos 

intensos, o Executivo simplesmente não encaminharia a proposta ao Congresso (AMES, 

2001) ou deixaria a tarefa a cargo dos parlamentares da coalizão. O nível de conflito e o 

esforço de mediação entre a coalizão e as instâncias de coordenação seriam elevados, no 

sentido de bloquear a tramitação (no caso de autoria da oposição).  

O resultado esperado é uma tramitação lenta, com muitas modificações de mérito e 

elevada possibilidade de não-decisão e de uso do veto total (quando admissível). Contudo, 

quebras de impasse seriam possíveis, por meio de: choque de preferências na coalizão, em 

que a oposição recebesse decisivo apoio de parte da base parlamentar do governo no 

Congresso ou de influente setor do próprio Executivo (que teria visão contrária a outros 

setores do Executivo), ou, ainda, da sociedade. Vale ressaltar, ainda, que os impasses não 

seriam respondidos pela Câmara e pelo Senado de forma coesa, a depender do tamanho da 

coalizão em cada Casa. 

A identificação desse tipo de interação em decisões de elevado impacto para políticas 

públicas indicaria a existência de relevante competição entre atores e não apenas de 

dominância, principalmente se a oposição também tiver a capacidade de provocar o impasse. 
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3.3 Síntese das hipóteses 

 

 

A argumentação do estudo conduz à hipótese geral de que o sistema de produção 

legislativa não é caótico, mas orientado pelas lógicas da governabilidade (com 

―accountability‖) e da ―constitucionalização‖ de políticas. Seus elementos permitem a 

ocorrência de variados tipos de interação estratégica entre os Poderes em vias legislativas 

distintas, conforme o conteúdo e nível de conflito das políticas propostas, num contexto de 

presidencialismo de coalizão; sendo a produção restringida pelas conexões eleitoral (do 

presidente) e normativa (―path dependencies‖ constitucionais). 

Para facilitar a abordagem empírica, foram adotadas hipóteses descritivas e analítica 

mais específicas. As descritivas objetivaram observar a ocorrência de regularidades no 

sistema (nas várias fases de tramitação das proposições – refletindo os ―inputs‖, o 

processamento da decisão e os ―outputs‖, segundo as diferentes vias legislativas) e de 

evidências de variação na interação entre os Poderes. 

As principais hipóteses descritivas foram:  

1) As agendas dos Poderes abrangem todas as áreas de políticas.  

Justificativas – Apesar de limitações institucionais na iniciativa de temas específicos 

de autoria do Legislativo, os parlamentares podem e tem interesse em apresentar proposições 

gerais em todas as áreas de política. 

2) As taxas de sucesso e de dominância do Executivo são inversamente proporcionais 

ao nível hierárquico das vias estratégicas e seus projetos possuem tempos médios de 

tramitação mais curtos que os do Legislativo, exceto nas vias de maior hierarquia. 

Justificativas – As vantagens que as regras e o apoio da coalizão oferecem ao 

Executivo são maiores nos níveis hierárquicos mais inferiores, facilitando a implantação de 

políticas e protegendo as diretrizes indicadas pelo Legislativo na Constituição. 

O Executivo teria maior poder de influência nas vias de menor hierarquia em função 

da maior quantidade de recursos disponibilizados institucionalmente (como os requerimentos 

de urgência) e o Legislativo experimentaria maior autonomia na via de maior hierarquia, de 

modo que não haveria um predomínio de um Poder sobre o outro. Os tempos de tramitação 

mais rápidos para o Executivo expressariam a orientação do sistema para a governabilidade. 
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3) O sistema de produção legislativa funciona com regularidades quanto à utilização 

das vias estratégicas, segundo temas de interesses dos atores, bem como quanto aos conteúdos 

e quantitativos de produção em cada via. 

Justificativas – O arranjo institucional que favorece a governabilidade propicia um 

fluxo regular e consistente de produção de leis necessárias a implantação de políticas 

públicas, em vias estratificadas por nível de relevância do conteúdo, permitindo a percepção 

do peso da utilização dessas vias pelos atores na produção sistêmica. 

A principal hipótese analítica considera as variáveis institucionais e de natureza da 

agenda que se relacionam com os tipos de interação entre os Poderes nas vias legislativas 

estratégicas e com os tipos de políticas produzidas. Conteúdos temáticos associados a um 

maior conflito distributivo (marcadamente o envolvimento do orçamento federal) e à 

governabilidade são a base dos variados tipos de interação entre os Poderes e seu resultados, 

como sugerido na seção 3. Assim, quanto maior o impacto orçamentário, maior o 

envolvimento da coalizão e o nível de conflito nas fases da tramitação. 

Justificativas – Os conteúdos das políticas propostas em que há conflito distributivo 

interessariam diretamente à capacidade de alocar recursos e à accountability do Executivo, de 

modo que determinariam maior atividade direta (pelo emprego dos recursos estratégicos 

disponíveis) deste e dos membros da coalizão. A existência de propostas de menor nível de 

conflito permitiria uma maior variedade de interações que apenas a dominância do Executivo, 

com demarcação de agendas. 

No que se refere ao caso específico da saúde, a hipótese é de que a produção de 

legislação relacionada à saúde teria promovido as diretrizes previstas na Constituição, 

marcadamente nas de maior hierarquia, de modo que o sistema tenderia a produzir políticas de 

interesse amplo, embora permitindo a expressão de interesses particularistas. Contudo, 

avanços teriam sido obstruídos em função da fragmentação - com base na argumentação de 

Weyland (1996), mencionada no capítulo 1 - nas prioridades da coalizão de governo e nas 

preferências de grupos de interesse que apoiaram a conformação do sistema público de saúde 

na Constituinte. O contexto em que essa hipótese foi baseada é descrito no capítulo 6. 

Essas hipóteses são testadas nos capítulos seguintes, por meio da análise de banco de 

dados sobre produção legislativa e estudo de caso em política de saúde. O conceito ampliado 

de saúde utilizado
75

 possibilita a comparação com o conjunto geral de proposições (embora 

                                                           
75 Não apenas relacionado a serviços de saúde, mas também a outros temas como a redução de riscos à saúde, o oferecimento 

de benefícios, direito sanitário, além dos simbólicos.  
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especificidades sejam esperadas), ao mesmo tempo que possibilita o aprofundamento das 

considerações sobre os tipos de políticas produzidas. 
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4 APLICAÇÃO DO MODELO SISTÊMICO À PRODUÇÃO LEGISLATIVA DO 

CONGRESSO BRASILEIRO 

 

 

A análise da literatura e as reflexões realizadas sobre a metodologia dos estudos sobre 

produção legislativa no Brasil conduziram à elaboração de um modelo sistêmico de produção 

legislativa, baseado no ordenamento constitucional, tanto no que se refere aos limites e 

potencialidades dos elementos do sistema, quanto ao direcionamento do conteúdo de políticas. 

Tal modelo sugere a existência de diferenciadas interações estratégicas entre os atores dos 

Poderes, num contexto de presidencialismo de coalizão, a partir dos conteúdos das políticas 

em discussão. 

Inicia-se pela apresentação de informações sobre as regularidades observadas nas vias 

legislativas. Para tanto, são utilizadas informações de banco de dados elaborado para o estudo, 

contendo as 21.447 proposições legislativas
76,77

 em todas as áreas de política com capacidade 

para alterar lei ou a Constituição, apresentadas na Câmara dos Deputados, no Senado Federal 

e no Congresso Nacional entre 1999 e 2006
78

 e com situações de tramitação verificadas entre 

fevereiro e março de 2009.  

Uma análise de regressão logística, apresentada no anexo B, sugere uma elevada 

previsibilidade de variáveis presentes nesse banco, num modelo em que a variável 

independente foi a transformação das proposições de todas as vias (17.246 registros) em 

norma legal. O modelo foi capaz de predizer com exatidão 97,4% dos casos em que a 

proposição não se transformou em norma e 78,9% dos casos em que a transformação em  

norma se efetivou. 

                                                           
76 Os dados foram obtidos a partir do Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos Deputados, de planilha do 

Prodasen do Senado Federal, do sítio da Internet do Executivo Federal e do banco de dados do Grupo de Pesquisa e Extensão 

(GPE) sobre Saúde da Câmara dos Deputados, cuja construção foi iniciada em 2004. O banco de dados do Centro Brasileiro 

de Análise e Planejamento (CEBRAP) foi utilizado para verificação da consistência de informações de projetos do Executivo 

e dos convertidos em lei. 
77 Os conjuntos de proposições utilizados foram constituídos de acordo com a via estratégica, local de ingresso e tema. Os 

conjuntos referem-se a proposições que ingressaram entre 1999 e 2006 (a rigor, a 51a legislatura corresponde ao período entre 

01/02/1999 até 31/01/2003 e a 52a, entre 01/02/2003 até 31/01/2007). São exemplos de conjuntos usados nessa tese: ―todas as 

vias / todos os temas‖ (totalizando 21.447 proposições que tramitaram na Câmara, Senado e Congresso Nacional); ―todas as 

vias / saúde‖ (com 5.319 proposições); ―via constitucional / Câmara / todos os temas‖ (com 1.188 proposições); ―via 

constitucional / Câmara / saúde‖ (com 148 proposições); ); ―via constitucional / Senado / todos os temas‖ (com 526 

proposições); ―via constitucional / Senado / saúde‖ (com 48 proposições). As demais vias possuem conjuntos similares. 
78 Vale realçar que o esforço de elaboração legislativa no período estudado não se restringiu às proposições que iniciaram 

tramitação nesse período, pois ainda que muitas proposições apresentadas em anos anteriores tenham sido arquivadas, 

algumas continuaram a tramitar. Por exemplo, foi constatado que até março de 2009 ainda tramitavam na Câmara 151 

propostas de emenda à Constituição, 84 projetos de lei complementar e 1.362 projetos de lei ordinária apresentados antes de 

1999. Esse destaque aponta para a natureza dinâmica da apreciação das proposições legislativas, bem como para a dificuldade 

metodológica em estabelecer parâmetros temporais para análise, particularmente a definição dos denominadores dos 

indicadores de tramitação. 
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Primeiramente, é apresentada uma visão geral sobre o ingresso de proposições (input) 

e produção das vias (output). Em seguida, o funcionamento de cada uma é detalhado, 

considerando a iniciação (definição da agenda estratégica) e demais fases da tramitação das 

proposições (apreciação e conclusão). 

Assim, nesse capítulo são apresentados dados relacionados às hipóteses descritivas e 

analíticas relacionadas ao conjunto geral de todos os temas de políticas, apresentadas ao final 

do capítulo anterior. No capítulo seguinte, são apresentados os dados do conjunto de 

proposições relacionadas a políticas de saúde e após, o estudo de caso sobre política de saúde. 

A discussão das hipóteses é realizada sobre o conjunto desses dados, no capítulo 7. 

 

 

4.1 Uma visão geral da utilização das vias estratégicas  

 

 

No que se refere à iniciação de proposições (tabela 1), a via mais utilizada foi a 

ordinária, de menor hierarquia, destacando-se o elevado uso do projeto de lei ordinária – 

81,8%. Curiosamente, a via constitucional, que possui maiores exigências para apresentação e 

aprovação, foi acionada mais frequentemente (7,7%) que a complementar (4,4%). A Câmara 

destacou-se como Casa iniciadora
79

 (76,7%), mas o Senado contribuiu com 17,3% do total de 

proposições e, considerando apenas as proposições iniciadas na própria Casa, apresentou 

maiores proporções de uso das vias de maior hierarquia que a Câmara: 13,6% contra 6,9%, no 

caso da constitucional e 6,3% contra 4,4%, no da complementar.  

Quanto à atividade de revisão de proposições (tabela 2), também ocorreram diferenças 

segundo as vias. O estereótipo de Casa revisora, geralmente atribuído ao Senado, não se 

confirmou no caso da via constitucional; pelo contrário, este enviou no período 48 

proposições para revisão da Câmara, enquanto esta enviou 20 para a revisão do Senado. Na 

via complementar os quantitativos se assemelharam e na ordinária, a Câmara enviou mais 

projetos para revisão; mesmo assim, o Senado apresentou considerável atividade, 

correspondendo a 73,3% do quantitativo produzido pela Câmara nessa via. 

Sobre os resultados finais da tramitação nas vias estratégicas (tabela 3), os vetos totais 

apostos por presidente foram pouco frequentes (0,2% das proposições apresentadas) e cerca 

de um terço das proposições ainda tramitavam em março de 2009 (exceto nas matérias de 

                                                           
79 As distinções dos locais de apresentação e do papel na apreciação (iniciação ou revisão) são necessários, pois como 

observado no capítulo 2, há regras específicas quanto ao tipo de proposição que pode ser apresentado em cada local. 
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iniciativa exclusiva do Executivo, em que apenas 10,2% ainda tramitavam, mas com força de 

lei, no caso da medida provisória – MPV -, e nenhuma, no caso do projeto de lei do 

Congresso Nacional – PLN -, indicando uma rápida resolução para esses tipos).  

Quanto ao resultado que indica o sucesso da tramitação (tabela 3), 8,1% de todas as 

proposições foram transformadas em norma legal, mas os resultados em cada via foram 

bastante diferenciados. As taxas de sucesso (de conversão em norma) foram de 9,0% para a 

ordinária, 2,6% para a complementar e 1,3% para a constitucional. Considerando os tipos de 

proposição da via ordinária, os dois exclusivos do Executivo obtiveram taxas muito elevadas 

(91,7% para os PLN e 77,7% para as MPV
80

), enquanto que o PL, utilizado por ambos os 

Poderes, alcançou 3,3% (ainda assim, superior à taxa da via complementar).  

Além das diferenças na eficiência relativa das vias e de seus tipos de proposição, 

também variaram os quantitativos de normas geradas em cada uma delas. Das proposições 

analisadas, foram sancionadas ou promulgadas: 21 emendas à Constituição, 25 leis 

complementares e 1.699 leis ordinárias, totalizando 1.745 normas jurídicas (apêndice A).
81

 No 

caso da via ordinária, a maior eficiência das MPV e dos PLN foram responsáveis pela 

produção de 65,7% das leis ordinárias, embora estes tipos tenham representado apenas 6,9% 

das proposições iniciadas nessa via. De todo modo, mesmo com menor eficiência, os 

numerosos PL chegaram a produzir mais leis (583) que as MPV (398).
82

 

As especificidades das vias, de seus tipos de proposições e dos resultados quantitativos 

associados reforçam a necessidade de uma análise desagregada de cada via legislativa, 

apresentada a seguir.
83

 Além de dados sobre a frequência de uso, são apresentadas 

informações sobre a autoria e conteúdo das proposições e das normas criadas. Também são 

destacados os recursos usados durante a tramitação das propostas. Para cada via, a 

apresentação inicia-se com uma breve referência ao seu histórico de utilização. 

 

                                                           
80 No caso das MPV, além dos 77,7% convertidos em lei, os 10,2% ainda tramitando (situação permitida para aquelas 

apresentadas antes da Emenda Constitucional no 32 de 2001) também têm força de lei, até que ocorra nova definição. 
81 Entre 1999 e 2006 foram sancionadas ou promulgadas: 33 emendas à Constituição, 28 leis complementares e 1.663 leis 

ordinárias, totalizando 1.724 normas jurídicas. A diferença de 21 normas ilustra o efeito do critério temporal de seleção das 

proposições e do período em que o resultado da tramitação é verificado. 
82 Ainda que fossem adicionadas as 52 MPV que ainda tramitavam com força de lei, os PL teriam superado o número de 

MPV. 
83 No detalhamento das vias apresentado nas seções seguintes é utilizado, predominantemente, o subconjunto de proposições 

que foram recebidas na Câmara entre 1999 e 2006, devido a um maior acesso aos dados. Essa opção implica que os 

quantitativos associados a PEC, PLP e PL refletem apenas a tramitação na Câmara, diferindo daqueles dados apresentados na 

tabela 3 e no apêndice A.1, os quais também consideram as proposições do Senado que não chegaram a tramitar na Câmara. 

Entretanto, nas análises das agendas (destacadas oportunamente) também foram utilizados dados segundo a perspectiva de 

tramitação no Senado no mesmo período.  
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Tabela 1 - Proposições legislativas que iniciaram tramitação na Câmara, Senado e 

Congresso Nacional entre 1999 e 2006, segundo via estratégica e local de apresentação.  

Via estratégica / Local de apresentação 

tipo de proposição Câmara Senado Congresso Total % 

Constitucional / PEC 1.140 506 - 1.646 7,7 

Complementar / PLP 717 235 - 952 4,4 

Ordinária / PL 14.584 2.970 - 17.554 81,8 

Ordinária / PLN - - 783 783 3,7 

Ordinária / MPV - - 512 512 2,4 

Ordinária (subtotal) 14.584 2.970 1.295 18.849 87,9 

Total 16.441 3.711 1.295 21.447 100,0 

% 76,7 17,3 6,0 100,0  

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados, Prodasen do Senado Federal e sítio da internet do Planalto.  

Legendas: PEC - proposta de emenda à Constituição;  PLP - projeto de lei complementar; PL – projeto de lei 

ordinária; PLN - projeto de lei do Congresso Nacional; MPV – medida provisória. 

 

 

Tabela 2 - Proposições legislativas que ingressaram para revisão na Câmara e no 

Senado entre 1999 e 2006, segundo via estratégica.  

Via estratégica /  Local de ingresso para 

revisão 

Tipo de proposição Câmara Senado 

Constitucional / PEC 48 20 

Complementar / PLP 26 27 

Ordinária / PL 662 903 

Total 736 950 

 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e Prodasen do Senado Federal. 

Legendas: PEC - proposta de emenda à Constituição;  PLP - projeto de lei complementar; PL – projeto de lei 

ordinária. 
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Tabela 3 - Distribuição proporcional da situação de tramitação para cada via 

estratégica e tipo de proposição legislativa apresentada entre 1999 e 2006, conforme 

verificação realizada entre fevereiro e março de 2009.  

 Distribuição proporcional da situação de tramitação (%)  

  Não convertidas  

Via estratégica /  

tipo de proposição 

Convertida 

em norma 

jurídica 

Vetada 

totalmente 

Tramitando  

(*) 

Não 

tramitando  

(**) 

 Situação não 

especificada 

(***) 

N 

Constitucional / PEC  1,3 - 32,7 38,2 27,8 1.646 

Complementar / PLP  2,6 0,1 34,5 40,9 22,0 952 

Ordinária / PL  3,3 0,2 35,4 47,9 13,1 17.554 

Ordinária / PLN 91,7 0,0 0,0 8,3 0,0 783 

Ordinária / MPV 77,7 0,2 10,2 11,9 0,0 512 

Ordinária (subtotal) 9,0 0,2 33,2 45,3 12,2 18.849 

Total 8,1 0,2 33,2 44,6 13,9 21.447 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados, Prodasen do Senado Federal e sítio da internet do Planalto.  

Legendas: PEC - proposta de emenda à Constituição;  PLP - projeto de lei complementar; PL – projeto de lei ordinária; PLN 

- projeto de lei do Congresso Nacional; MPV – medida provisória; N – total de proposições. 

Notas:  Os valores absolutos encontram-se no apêndice A.  

(*) No caso da MPV essa coluna refere-se às em tramitação, mas que de todo modo produziam efeito de lei. No 

caso dos demais tipos, refere-se às apensadas, prontas para pauta, aguardando medida na Câmara ou retorno do Senado.  

(**) No caso da MPV essa coluna refere-se às prejudicadas, rejeitadas, revogadas ou sem eficácia. No caso dos 

demais tipos, refere-se às arquivadas, devolvidas ao autor ou transformadas em novas proposições. 

(***) Refere-se a proposições do Senado em que os dados disponíveis não possibilitaram especificar a situação da 

tramitação, mas que não foram convertidas em lei, nem encaminhadas para a revisão da Câmara, segundo verificação até 

março de 2009. 
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4.2 A via constitucional 

Tentativas de alterar parcialmente textos constitucionais são presumidamente eventos 

de vulto para o sistema político nacional. Até a década de 1960 essa via foi pouco utilizada 

(gráfico 1), visto que muitas das demandas causadas por alterações críticas no balanço de 

poder foram satisfeitas pela troca da própria constituição. Durante o período do governo 

militar iniciado em 1964, entretanto, aumentaram consideravelmente as alterações de partes 

da constituição, pois se num período anterior de 38 anos (1926 a 1963) 9 emendas haviam 

sido promulgadas, nos seguintes 22 anos (1964 a 1985) foram produzidas 43 emendas. No 

atual período constitucional, a tendência foi até ampliada e nos últimos 19 anos foram 

produzidas 66 emendas, com uma aceleração ocorrendo a partir de 1995 (gráfico 1), logo, 

após a revisão constitucional de 1993. 

Essa tendência de maior produção da via constitucional no período recente 

acompanhou-se de aumento na quantidade de propostas de emenda à constituição (PEC) com 

ingresso na Câmara a partir de 1988.
84

 O gráfico 2 indica que a frequência eleva-se a partir de 

1995 e também que há maior atividade propositiva no primeiro ano de cada legislatura (a 

partir de 1991) em relação ao último, produzindo um padrão de frequência em que os picos 

acompanham o ciclo eleitoral, seguindo-se à renovação dos membros do Legislativo.
85

 

 

 

4.2.1 Agenda estratégica dos atores na via constitucional 

 

 

A análise da autoria das PEC com tramitação nas duas Casas constata que são os 

membros do Legislativo os principais responsáveis pelo aumento da iniciação nessa via 

(gráfico 3). Sob a perspectiva das PEC que ingressaram no Senado entre 1999 e 2006, o papel 

dos parlamentares é destacado (gráfico 3.a), pois os senadores iniciaram 96,2% das PEC 

(média de 6,2 por parlamentar), sendo maior a frequência de apresentação no primeiro ano 

das legislaturas. Os conteúdos mais frequentes da agenda  no Senado (gráfico 4.a; apêndice 

B.1) foram da área político-institucional (34,2%), seguindo-se: a social (28,7%), a 

administrativa (27,4%), a econômica (9,5%) e a de homenagens ou simbólicos (0,2%). No 

                                                           
84 O que inclui as PEC iniciadas por deputados, pelo Executivo e judiciário, além das de autoria do Senado (estas já 

aprovadas naquela Casa). 
85 No período recente, os primeiros anos das legislaturas foram:  1987 (48ª), 1991 (49ª), 1995 (50ª), 1999 (51ª), 2003 (52ª) e 

2007 (53ª). 
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caso das PEC que ingressaram no Senado provenientes da Câmara (3,8%), a maioria foi na 

área social (12, sendo 8 relacionadas à saúde).
86

 

Considerando a perspectiva das PEC que ingressaram na Câmara no mesmo período, 

94,4% delas foram apresentadas por deputados (média de 2,2 por parlamentar), 4% por 

senadores e 1,6% pelo Executivo (gráfico 3.b). Foi mantido o padrão de maior frequência de 

apresentação no primeiro ano das legislaturas. Em comparação ao conjunto que ingressou no 

Senado, a Câmara (gráfico 4.b, apêndice B.2) abordou mais temas da área social (39,2%, que 

incluem os da saúde, os quais representaram 12,5% do total), seguidos dos das áreas: político-

institucional (26,5%), administrativa (22,0%), econômica (12,2%) e de homenagens ou 

simbólicos (0,1%). De todo modo, os dois grupos mais frequentes foram os mesmos nas duas 

Casas. 

Quanto à autoria, embora pequena, a participação do Executivo concentrou-se (mais 

da metade) na área social e as PEC da área político-institucional foram exclusivamente 

iniciadas por parlamentares (apêndice B.2). Apenas quatro PEC de autoria de comissões 

foram detectadas, todas de comissões temporárias. 

A iniciação de PEC nos períodos de 1999 a 2002 (correspondendo ao último mandato 

do presidente Fernando Henrique Cardoso) e de 2003 a 2006 (o primeiro mandato de Lula da 

Silva) foi quantitativamente semelhante (gráfico 5; apêndice B.3). Em ambos períodos a área 

social foi a mais frequente e, em geral, os parlamentares da coalizão foram mais ativos que os 

da oposição em todas as áreas, exceto na área político-institucional durante o segundo período 

analisado. 

                                                           
86 A classificação sobre áreas de política das proposições utilizou as mesmas denominações do estudo de Figueiredo e 

Limongi (1999a). 
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Gráfico 1 - Frequência de emendas constitucionais promulgadas de 1926 a 2010. 

Fonte: Mecanismo de busca do Lexml (http://www.lexml.gov.br). 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Frequência de propostas de emendas à constituição com ingresso na 

Câmara entre 1988 e 2010 (até novembro). 

Fonte: Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos Deputados.   

http://www.lexml.gov.br/
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A) SENADO 
 

B) CÂMARA 

C)  

 

 

Gráfico 3 - Distribuições anuais das propostas de emenda à constituição, abordando 

todos os temas, com ingresso no Senado e na Câmara iniciados entre 1999 e 2006, segundo 

autoria (*).  

Fonte: Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos Deputados e no Prodasen do Senado. 

Nota (*): No caso do Senado os dados de autoria referem-se à Casa iniciadora. 

 
 
 
A) SENADO (n=526)  B) CÂMARA (n=1.188) 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Distribuição proporcional de conteúdos de políticas de todos os temas com 

ingresso entre 1999 e 2006 na via constitucional, segundo a perspectiva do Senado e da 

Câmara. 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e no Prodasen do Senado 
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A) PL - PERÍODO 1999 A 2002 B) PL - PERÍODO 2003 A 2006 

  

 

Gráfico 5 - Distribuição de conteúdos de proposições na via constitucional com 

ingresso na Câmara entre 1999 e 2006, por áreas de política, pertencimento à coalizão de 

governo na apresentação da proposição e período de governo. 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados. 

 

 

4.2.2 Tramitação na via constitucional 

 

 

A análise da tramitação na via constitucional priorizou a perspectiva da Câmara.  No 

que se refere à situação de tramitação de acordo com a autoria, ainda se encontravam 

tramitando em março de 2009, 44,5% das PEC de deputados; 70,8% das de senadores e 

26,3% das do Executivo. Estavam arquivadas 45,5% de todas as PEC; 7,4% foram devolvidas 

aos autores (todos deputados, por inadequação formal) e 1,8% foram convertidas em emendas 

constitucionais (apêndice B.4). Das seis PEC do Executivo que foram arquivadas, nenhuma o 

foi por rejeição (duas foram retiradas pelo autor, três  foram prejudicadas devido à aprovação 

de emenda substitutiva e uma devido à desmembramento da proposição).  

Das 21 PEC convertidas em emendas constitucionais, o Legislativo foi autor de 66,7% 

(nenhuma PEC de autoria de comissão foi aprovada)
87

, sendo que os senadores destacaram-se 

                                                           
87 Três PEC da ―CPI dos Correios‖ foram devolvidas ao autor e outra foi arquivada. 
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como autores de 52,4% do total (apêndice B.4). Embora o Executivo não tenha predominado 

quantitativamente, apresentou a maior taxa de sucesso (tabela 4), 36,8% (contra 0,3% dos 

deputados e 2,2% dos senadores
88

). Mesmo assim, essa taxa é bem inferior às obtidas pelo 

Executivo em vias hierárquicas inferiores, como as mencionadas taxas de sucesso das MPV e 

PLN. Os senadores obtiveram taxas de sucesso superiores às dos deputados em quase todas as 

áreas de política, embora não tenham, em geral, superado as do Executivo (tabela 5). 

Como se observa na tabela 5, a área social foi a que produziu o maior número de 

emendas constitucionais (71,4%), seguindo-se a econômica (14,3%), administrativa (9,5%) e 

político-institucional (4,8%). Vale destacar que temas sobre homenagens ou simbólicos não 

conseguiram produzir nenhuma emenda e os político-institucionais produziram apenas uma. 

A maior parte do predomínio quantitativo do Legislativo ocorreu justamente em temas 

sociais, com destaque para a saúde, mas obteve desempenho similar ao do Executivo na área 

econômica. Além disso, o maior quantitativo de casos de sucesso do Executivo também 

apresentou relação com temas da saúde (apêndice B.5).
89

  

O comprometimento do orçamento federal,
90

 esteve presente em 10 das emendas 

aprovadas (sendo 6 de autoria do Executivo e as demais, de parlamentares da coalizão) – 7 

das quais no período de 1999 a 2002; enquanto 11 não o apresentavam, sendo 10 de autoria de 

parlamentares – 8 da coalizão - e uma do Executivo, esta no período de 2003 a 2006 

(apêndice B.6).  

Entre as emendas aprovadas havia apenas duas de autoria de parlamentares da 

oposição - um deputado e um senador, sendo as PEC na área da educação e da saúde, 

respectivamente, ambas sem comprometimento do orçamento federal (apêndice B.6) e, no 

caso do senador, o mesmo já fazia parte do governo na época da promulgação da emenda. 

Somando-se as emendas do Executivo às dos parlamentares da coalizão, esta predominou 

amplamente, com 90,5% da autoria da produção nessa via (apêndice B.6). 

                                                           
88 Embora as 22,9% das PEC que ingressaram na Câmara provenientes do Senado tenham sido convertidas, o valor de 2,2% 

foi obtido ao considerar as 506 PEC originalmente iniciadas no período por senadores. 
89 Considerando o conceito ampliado de saúde, como referido anteriormente. 
90 O comprometimento do orçamento federal indica situações em que a União seria a responsável direta pelos custos 

orçamentários decorrentes da norma.  
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Tabela 4 - Distribuição de taxas de sucesso de propostas de emenda à constituição com 

ingresso na Câmara entre 1999 e 2006 e convertidas em emendas constitucionais até março de 

2009, segundo autoria e áreas de política. 

Área de Autoria 

 Política Deputado Senador Presidente Total 

Administrativa 0,4 0,0 33,3 0,5 

Econômica 0,8 4,2 25,0 2,7 

Homenagens / simbólicos 0,0 0,0 - 0,0 

Político-institucional 0,0 0,6 - 0,2 

Social 0,3 4,7 41,7 2,5 

Todas as áreas 0,3 2,2 36,8 1,3 

 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados. 

Nota: Os numeradores foram obtidos do apêndice B.5 e os denominadores, do apêndice B.1 para os do Senado e 

B.2 para os da Câmara. 

 

 

Sobre o tempo de tramitação das PEC convertidas em emendas (apêndice B.7), as do 

Executivo tramitaram em média por 315 dias, as de senadores por 1.323 dias e as de deputado 

por 985 dias. As áreas administrativa e social, que contaram com maior participação do 

Executivo na autoria, apresentaram as mais rápidas tramitações. Também foram mais rápidas 

as aprovações das PEC com comprometimento do orçamento federal (509 contra 1.329 dias), 

naquelas em que o autor era membro da coalizão de governo por ocasião da apresentação da 

PEC (892 contra 1.382 dias) e ainda mais rápidas quando o autor era membro da coalizão por 

ocasião da promulgação da emenda (702 contra 1.948 dias). 
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Tabela 5 - Distribuição da situação de tramitação em março de 2009 de propostas de 

emenda à constituição com ingresso na Câmara entre 1999 e 2006, segundo áreas de política. 

Área de Situação  

Política Convertida 

em 

Emenda 

Arquivada 
Devolvida 

ao autor 

Nova 

proposição 

Em 

tramitação 

Total 

Administrativa 2 116 20 0 124 262 

Econômica 3 79 8 1 54 145 

Hom. / simbólicos 0 0 1 0 0 1 

Político-institucional 1 134 28 0 151 314 

Social 15 211 31 0 209 466 

Total 21 540 88 1 538 1188 

 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados. 

 

 

4.3 A via complementar 

 

 

O quantitativo de leis complementares já produzidas (169, desde 1962 – gráfico 6) é 

um pouco superior ao de emendas constitucionais (118, desde 1926 – gráfico 1), contudo 

jamais foram elaboradas mais que 10 leis complementares num ano, de modo que é uma via 

com produção quantitativa bem inferior à ordinária. Antes do governo militar de 1964, foram 

produzidas apenas duas, mas entre 1964 e 1985, 70; e desde 1988, 88 leis complementares 

(gráfico 6).  

Os projetos de lei complementar (PLP) tiveram a frequência de apresentação 

progressivamente elevada durante a década de 1970 e 1980, com redução durante a 

Constituinte de 1987 / 1988 e elevação logo após a mesma. A partir daí, torna-se mais claro o 

padrão de picos de apresentação nos primeiros anos das legislaturas (ex.: 1991, 2003, 2007), 

sendo que em 2007 a frequência atingiu patamar bastante ampliado (gráfico 7). 
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4.3.1 Agenda estratégica dos atores na via complementar 

 

 

Também na via complementar, os parlamentares predominaram como autores de 

proposições tanto no Senado, quanto na Câmara (gráfico 8). Considerando a perspectiva dos 

projetos de lei complementar (PLP) que ingressaram no Senado entre 1999 e 2006, os 

senadores iniciaram 90,1% dos PLP, numa média de 2,9 por parlamentar (gráfico 8.a; 

apêndice C.1). A última legislatura não apresentou o padrão característico da influência do 

ciclo eleitoral. Na agenda apresentada (gráfico 9.a; apêndice C.1), foram mais frequentes 

temas das áreas econômica (40,8%) e administrativa (24,0%); seguindo-se os das áreas social 

(21,4%) - a saúde representou 9,5% do total - e político-institucional (13,7%). Nenhum dos 

PLP abordava temas sobre homenagens ou simbólicos. 

  

 

Gráfico 6 - Frequência de leis complementares produzidas entre 1962 e 2010. 

Fonte: Mecanismo de busca do Lexml (http://www.lexml.gov.br). 

http://www.lexml.gov.br/
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Gráfico 7 - Frequência de projetos de lei complementar com ingresso na Câmara entre 

1967 e 2010 (até novembro). 

Fonte: Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos Deputados.   

 

 

Sob a perspectiva da Câmara, 92,9% dos PLP que ingressaram no mesmo período 

foram apresentados por deputados (média de 1,3 por parlamentar), 3,5% por senadores, 3,5% 

pelo Executivo e 0,1% pelo Ministério Público da União – MPU – (gráfico 8.b; apêndice C.2). 

Vale destacar que apenas 10 PLP foram de autoria de comissões da Câmara (6 de permanente, 

a Comissão de Legislação Participativa, e 4 de comissões parlamentares de inquérito). 

O padrão de apresentação com picos na primeira legislatura foi quebrado por uma 

maior atividade em 2001. Foram mais frequentes os temas (gráfico 9.b; apêndice C.2) das 

áreas econômica (36,8%) e social (33,6%), seguindo-se os das áreas administrativa (21,0%), 

político-institucional (8,5%) e de homenagens ou simbólicos (0,1%). Cerca de 60% dos 

projetos dos deputados abordavam as áreas econômica e administrativa, enquanto que os do 

Executivo e do Senado superaram esse nível (apêndice C.2). 

A iniciação de PLP nos períodos de 1999 a 2002 foi inferior ao do período de 2003 a 

2006, mas o Executivo apresentou mais projetos no primeiro período (gráfico 10; apêndice 

C.3). A área social foi a mais frequente no primeiro e a econômica, no segundo. Os 

parlamentares da oposição foram mais ativos nas áreas político-institucional e social no 

primeiro período; enquanto que no segundo, a coalizão apresentou mais PLP em todas as 

áreas (embora a vantagem na área econômica tenha sido pequena). 
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4.3.2 Tramitação na via complementar 

 

 

Também aqui priorizou-se a agenda que ingressou na Câmara. Sobre a situação de 

tramitação dos PLP em março de 2009, 44,1% das proposições ainda se encontravam 

tramitando (apêndice C.4). Destes, 53,7% estavam apensados a outros PLP. Encontravam-se 

arquivados 49,3%; 2,8% foram devolvidos ao autor; e 0,3% foram transformados em nova 

proposição. Dos aprovados pelo Congresso, um foi vetado totalmente - 0,1% - (na área 

político-institucional, sobre eleições municipais, de autoria de senador da oposição) e 3,4% 

foram convertidos em lei complementar (apêndice C.4). 

Dos 25 PLP convertidos em norma,  56% foram de autoria do Executivo, 24% de 

senadores e 20% de deputados (apêndice C.5). O Executivo predominou nas áreas 

administrativa e político-institucional, enquanto que o Legislativo, na econômica. Na área 

social observou-se equilíbrio quantitativo entre os Poderes (apêndice C.5). Vale destacar que 

nenhum projeto de autoria de comissão foi aprovado (sete ainda tramitavam e três foram 

arquivados) e que 60% das leis complementares (apêndice C.6) comprometiam o orçamento 

federal. 

Ao se considerar o desempenho da coalizão, seus membros predominaram como 

autores de 72,0% das leis complementares, dessa feita devido ao desempenho do Executivo, 

pois os parlamentares da oposição até chegaram a superar o número de leis dos parlamentares 

da coalizão (apêndice C.6), aprovando 7 leis, sendo 5 com comprometimento do orçamento 

federal (numa destas o autor já pertencia à coalizão na época da promulgação).  

As taxas de sucesso do Executivo foram as maiores, sendo de 53,8% no geral (contra 

0,7% dos deputados e 2,3% dos senadores) e atingindo 70% na área administrativa e 100% na 

político-institucional - apresentou apenas um PLP - (tabela 6).  Os senadores obtiveram taxas 

superiores às dos deputados, exceto na área social. A tabela 7 indica que 72% das leis 

complementares abordaram temas administrativos ou econômicos. 
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A) SENADO  B) CÂMARA 

 

 

 

Gráfico 8 - Distribuições anuais dos projetos de lei complementar, abordando todos os 

temas, com ingresso no Senado e na Câmara entre 1999 e 2006, segundo autoria (*).  

Fonte: Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos Deputados.  

Nota (*): No caso do Senado os dados de autoria referem-se à Casa iniciadora. 

 

 

 

A) SENADO (n=262)  B) CÂMARA (n=743) 

 

 

 

Gráfico 9 - Distribuição proporcional de conteúdos de políticas de todos os temas com 

ingresso entre 1999 e 2006 na via complementar, segundo a perspectiva de tramitação no 

Senado e na Câmara. 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados, no Prodasen do Senado e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 
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A)  PL - PERÍODO 1999 A 2002 B) PL - PERÍODO 2003 A 2006 

  

Gráfico 10 - Distribuição de conteúdos de proposições da via complementar com 

ingresso na Câmara entre 1999 e 2006, por áreas de política, pertencimento à coalizão de 

governo na apresentação da proposição e período de governo. 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados. 

 

 

Os recursos de urgência foram amplamente utilizados nessa via. Cerca de 5% dos PLP 

de deputados, 31% dos de senadores tramitaram em regime de urgência, predominantemente 

do tipo que é solicitado por parlamentares (apêndice C.7). O Executivo teve 42% de seus 

projetos beneficiados por esse tipo de urgência e, adicionalmente, 35% tramitaram sob 

urgência constitucional (o tipo solicitado pelo próprio Executivo), de modo que 77% foram 

objeto de urgência (apêndice C.7).  

Entre os PLP convertidos em lei complementar, todos os cinco de deputados foram 

objeto de urgência (sendo quatro projetos de parlamentar da oposição);
 91

 cinco entre seis de 

autoria de senadores tramitaram sob urgência legislativa (sendo três projetos de parlamentar 

da oposição)
 
e 12 dos 14 PLP exitosos do Executivo foram objeto de urgência (seis de cada 

tipo, sendo que em um caso a urgência constitucional foi retirada posteriormente pelo próprio 

Executivo). Assim, 88% das leis complementares foram objeto de algum tipo de urgência 

                                                           
91 Um deles com urgência constitucional, em virtude de apensação de projeto do Executivo com esse tipo de urgência. 
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durante a tramitação na Câmara (apêndice C.7), sendo as da área econômica as que mais se 

beneficiaram desse recurso (apêndice C.8). 

 

Tabela 6 - Distribuição de taxas de sucesso de projetos de lei complementar com 

ingresso na Câmara entre 1999 e 2006 e convertidos em lei complementar, segundo autoria e 

áreas de política. 

 Autoria 

 Área de Política Deputado Senador Presidente Total 

Administrativa 0,7 3,6 70,0 4,9 

Econômica 0,8 3,1 37,5 2,2 

Homenagens ou simbólicos 0,0 - - 0,0 

Político-institucional 0,0 0,0 100,0 1,0 

Social 0,4 1,8 28,6 1,3 

Todas as áreas 0,7 2,3 53,8 2,6 

 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados. 

Nota: Os numeradores foram obtidos do apêndice C.5 e os denominadores, do apêndice C.1 para os do Senado e 

C.2 para os da Câmara. 

 

 

Tabela 7 - Distribuição da situação de tramitação em março de 2009 de projetos de lei 

complementar com ingresso na Câmara entre 1999 e 2006, segundo áreas de política. 

Área de 

Política 

Situação  

Convertida 

em lei 

Vetada 

(total) 
Arquivada 

Devolvida 

ao autor 

Nova 

proposição 

Em 

tramitação 
Total 

Administrativa 10 0 72 5 1 68 156 

Econômica 8 0 162 2 0 101 273 

Hom./simbólicos 0 0 1 0 0 0 1 

Pol. Institucional 1 1 23 1 0 37 63 

Social 6  0 108 13 1 122 250 

Total 25 1 366 21 2 328 743 

 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados. 
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Quanto ao tempo de tramitação dos PLP convertidos em lei (apêndice C.9), os do 

Executivo apresentaram tramitação média mais rápida (520,4 dias) em comparação aos de 

senadores (656,2 dias) e deputados (1.093 dias). Foram mais rápidas as tramitações de 

projetos da coalizão (553,4 dias); os sem comprometimento do orçamento federal (574,4 

dias); os da área econômica (464,3 dias) e os com urgência constitucional (347,0 dias). 

Curiosamente, entre os convertidos em lei, os poucos que tramitaram sem urgência o fizeram 

bem mais rapidamente (520,4 dias) que os com urgência legislativa (919,1 dias). 

Os vetos parciais foram amplamente utilizados nas leis complementares do período - 

44% -, tendo sido mais frequentes na área administrativa (apêndice C.10). Foram aplicados 

tanto em leis de autoria de parlamentares quanto do próprio Executivo (42,9% de seus 

projetos foram vetados). Um dos vetos ainda não havia sido votado (até março de 2009) e os 

outros 10 foram mantidos em sessões que ocorreram entre 2004 e 2009. 

 

 

4.4 A via ordinária 

 

 

A via ordinária tem sido a de maior frequência de utilização, principalmente nos 

períodos democráticos da República. Foi mais intensa a produção de leis ordinárias entre 

1947 e 1963 (média anual de 260 leis), enquanto que entre 1935 e 1937 a média foi de 186 

leis anuais; entre 1964 e 1987, de 139; e entre 1988 e 2010, de 204 leis anuais (gráfico 11). 

Um maior ingresso de projetos de lei ordinária na Câmara reflete períodos de maior 

atividade do Legislativo (gráfico 12). A média anual de ingresso desse tipo de proposição foi 

de 1.288 PL entre 1947 e 1963, caindo para 651PL anuais entre 1964 e 1974, e alcançando 

1.660 entre 1975 e 1987, um patamar bem similar ao de 1689 PL anuais, desde 1988 até o 

presente. Uma maior frequência de apresentação de PL nos primeiros anos das legislaturas é 

mais claramente observada a partir de 1975, com interrupção no período da Constituinte de 

1987 e retomada a partir de 1991 (gráfico 12). 

Contudo, já foi destacado que as leis ordinárias produzidas atualmente não derivam 

apenas de PL, mas também de projetos de lei do Congresso Nacional (PLN) e de medidas 

provisórias (MPV), ambos de iniciativa exclusiva do Executivo (o primeiro tipo em função do 

conteúdo orçamentário). 
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Gráfico 11 - Frequência de leis ordinárias produzidas no Brasil entre 1899 a 2010. 

Fonte: Mecanismo de busca avançada sobre legislação do sítio da internet da Câmara dos Deputados 

(http://www.camara.gov.br). 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 - Frequência de projetos de lei ordinária com ingresso na Câmara entre 

1946 e 2010. 

Fonte: Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos Deputados. 

http://www.camara.gov.br/
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O uso dos PLN iniciou-se com o governo militar de 1964 (gráfico 13) em temas de 

alta relevância institucional e orçamentária, particularmente a partir de 1972 (atualmente 

apenas se observa uso na área orçamentária). A média de apresentação de PLN foi de 55 por 

ano, entre 1972 e 1987, e aumentou para 92 projetos anuais de 1988 até o presente. Esse tipo 

de proposição não apresenta o padrão de elevação de frequência nos primeiros anos das 

legislaturas (gráfico 13). 

 

 

 

Gráfico 13 - Frequência de projetos de lei do Congresso Nacional com ingresso entre 

1964 e 2010. 

Fonte: Mecanismo de busca avançada do Sicon do sítio da internet do Senado Federal. 

 

 

As medidas provisórias seriam uma versão democrática dos antigos decretos-lei, os 

quais foram utilizados no Estado Novo – média anual de 988, entre 1937 e 1946 – e do 

governo militar – média anual de 268, entre 1966 e 1969, e de 74, entre 1970 e 1988. As MPV 

apresentaram uma média anual de 50, entre 1989 e 2010, considerando as edições originais 

(gráfico 14). Até 2001, as MPV não convertidas em lei podiam ser reeditadas mensalmente, o 

que provocou ampliação geométrica nas proposições reeditadas – média anual de 600 MPV 

reeditadas entre 1993 e 2001 (gráfico 14). O ano que precedeu a mudança na tramitação das 

MPV foi o que produziu mais medidas, contudo a quase totalidade foi de reedições, enquanto 

que o número de medidas originais foi bem inferior a anos anteriores, indicando que a 

situação também prejudicava o Executivo. Após 2001, as alterações na tramitação das MPV 
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permitiram aumento na média anual de edições originais para 54,6, vez que no período 

anterior (entre 1989 e 2001) a média anual havia sido de 47,4. 

As contribuições desses três tipos de proposição à produção da via ordinária recente 

pode ser avaliada pela observação daquelas convertidas em lei. Entre as  proposições que 

ingressaram entre 1999 e 2006 (na Câmara, para os PL) e observadas até março de 2009, 

considerando-se o ano de sanção da lei, verifica-se uma contribuição mais tardia dos PL 

(gráfico 15; apêndice D.1). Também fica evidente a predominância numérica das leis 

ordinárias decorrentes dos tipos iniciados exclusivamente pelo Executivo - particularmente 

em 2004, que está no meio do período de observação. 
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Gráfico 14 - Frequência de decretos-lei e medidas provisórias editados entre 1937 e 

2010. 

Fonte: Mecanismo de busca avançada sobre legislação do sítio da internet da Câmara dos Deputados (para os 

decretos-lei) e mecanismo de busca avançada do Sicon do sítio da internet do Senado Federal (para as MPV). 
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Gráfico 15 - Frequência de leis ordinárias, por ano de sanção, segundo tipo de 

proposição com ingresso entre 1999 e 2006 e situação de tramitação observada em março de 

2009. 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados, do sítio da internet do Planalto e de planilha do Prodasen do Senado Federal. 

 

 

4.4.1 Agenda estratégica dos atores na via ordinária 

 

 

Nessa via, os parlamentares também predominaram como iniciadores, devido a grande 

utilização do único tipo de proposição disponível, o PL. Considerando a perspectiva dos PL 

que ingressaram no Senado entre 1999 e 2006 (gráfico 16.a e 17.a; apêndice D.2), os 

senadores iniciaram 77,9% em todos os temas de política, numa média de 47,8 PL por 

parlamentar. Priorizaram temas sociais (61,2%), sem contudo ignorar os econômicos (18,5%) 

e administrativos (9,8%). O padrão de maior apresentação no primeiro ano das legislaturas foi 

mantido. 

Sob a perspectiva da tramitação na Câmara no mesmo período (gráfico 16.b e 17.b; 

apêndice D.3), os deputados iniciaram 92,4% dos PL. O volume geral apresentado foi cerca 

de quatro vezes o dos senadores, contudo a média por parlamentar foi menor, de 29,7 PL por 

parlamentar. O ordenamento da frequência dos temas abordados foi o mesmo que o dos 

senadores e as proporções foram semelhantes, embora os temas sociais tenham sido ainda 

mais frequentes (67%). Também foi observado o padrão de maior apresentação no primeiro 

ano das legislaturas. 
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Das proposições exclusivas do Executivo, a MPV foi a menos utilizada (gráfico 18; 

apêndice D.4). As MPV orçamentárias representaram 22% do total desse tipo de proposição. 

Entre as não-orçamentárias, os temas mais frequentes foram os sociais (41%), econômicos 

(37%) e administrativos (22%). Foram pouco expressivos os temas das áreas político-

institucional e de homenagens ou simbólicos. Os PLN, foram todos de natureza orçamentária 

(apêndice D.5). 

Com relação aos PL, a participação direta do Executivo foi pouco frequente, 

priorizando a área social, como também o fez o Legislativo. Foram identificados 198 PL de 

autoria de comissões, sendo 104 de comissões permanentes (com destaque para a de 

Legislação Participativa, com 75 PL) e os demais de comissões temporárias. 

Em geral, as áreas de política de interesse da coalizão de governo foram semelhantes 

nos períodos de 1999 a 2002 e de 2003 a 2006 (gráfico 19; apêndice D.4 a D.6). Os 

parlamentares da coalizão foram mais ativos em quase todas as áreas de política nos dois 

períodos de governo. A oposição foi mais ativa na área social no primeiro governo analisado, 

enquanto que no segundo, a coalizão foi muito mais ativa nessa mesma área (apêndice D.4).  

No que se refere aos PLN, o primeiro governo o utilizou com maior frequência - 30% 

a mais que o segundo (apêndice D.5). Quanto às MPV, ocorrem semelhanças quantitativas 

entre os dois governos nas várias áreas de política, exceto pela maior atividade do primeiro 

governo na área econômica. O uso de MPV em questões orçamentárias e administrativas foi 

um pouco maior no segundo governo (apêndice D.6). 

 

 

4.4.2 Tramitação na via ordinária 

 

 

Sobre a situação de tramitação em março de 2009 dos PL em todos os temas recebidos 

na Câmara entre 1999 e 2006, 40,7% das proposições ainda se encontravam tramitando 

(apêndice D.7). Destes, 57,8% estavam apensados a outros PL. Encontravam-se arquivados 

54,2%; 1,0% foram devolvidos ao autor; 0,1% foram transformados em nova proposição. Dos 

aprovados pelo Congresso, 37 foram vetados totalmente (0,2%) e 3,8% foram convertidos em 

lei ordinária.  
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A) SENADO  B) CÂMARA 

 

 

 

Gráfico 16 - Distribuições anuais dos projetos de lei ordinária, abordando todos os 

temas, com ingresso no Senado e na Câmara entre 1999 e 2006, segundo autoria (*).  

Fonte: Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos Deputados.  

Nota (*): No caso do Senado os dados de autoria referem-se à Casa iniciadora. 

 

 

 

A) SENADO (n= 3873)  B) CÂMARA (n= 15246) 

 

 

 

Gráfico 17 - Distribuição proporcional de conteúdos de políticas de todos os temas 

com ingresso entre 1999 e 2006 na via ordinária, segundo a perspectiva de tramitação no 

Senado e na Câmara. 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados, no Prodasen do Senado e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 
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Gráfico 18 - Distribuição proporcional de conteúdos de políticas de todos os temas 

com ingresso entre 1999 e 2006 na via ordinária, por meio de medida provisória (excluídas as 

orçamentárias). 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados, no Prodasen do Senado e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 

 

 

 

Dos 583 PL convertidos em norma,  32,8% foram de autoria do Executivo, 23,5% de 

senadores, 35,7% de deputados e 8,1% de outros autores – principalmente do judiciário 

(apêndice D.8); estes, juntamente com o Executivo foram os autores predominantes de leis na 

área administrativa. A tabela 8 apresenta a situação de tramitação, segundo área de política. 

O Executivo foi autor de mais leis provenientes de PL na área social, contudo a soma 

das leis de autoria de deputados e senadores foi superior às do Executivo em todas as áreas de 

política, exceto na administrativa. Uma grande vantagem em prol do Legislativo foi 

observada nas áreas político-institucional e de homenagens ou simbólicos (94,7% e 88,9%, 

respectivamente). 

n=401 
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A) PL - PERÍODO 1999 A 2002 B) PL - PERÍODO 2003 A 2006 

  

  

C) PLN D) MPV 

 
 

Gráfico 19 - Distribuição de conteúdos de proposições da via ordinária com ingresso 

entre 1999 e 2006, por áreas de política, pertencimento à coalizão de governo na apresentação 

da proposição e período de governo. 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados, no Prodasen do Senado e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 
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Tabela 8 - Distribuição da situação de tramitação em março de 2009 de proposições na 

via ordinária com ingresso entre 1999 e 2006, segundo áreas de política. 

Tipo de proposição / 

Situação 

Área de Política 

ADM ECO HOM POL SOC Total % 

  Convertida em lei 108 59 133 9 274 583 3,8 

PL Vetada total 3 7 1 0 26 37 0,2 

  Arquivada 519 1777 302 163 5499 8260 54,2 

  Devolvida ao autor 25 31 2 4 83 145 1,0 

  Nova proposição 4 4 1 0 2 11 0,1 

  Tramitando 381 1067 189 253 4320 6210 40,7 

  Total 1040 2945 628 429 10204 15246 100,0 

  Convertida em lei 579 32 0 5 102 718 91,7 

PLN Vetada total 0 0 0 0 0 0 0,0 

  Tramitando 0 0 0 0 0 0 0,0 

  Não tramitando 18 29 0 3 15 65 8,3 

  Total 597 61 0 8 117 783 100,0 

  Convertida em lei 66 104 1 0 123 294 73,3 

MPV Vetada total 0 1 0 0 0 1 0,2 

N.ORC Tramitando 9 24 0 0 17 50 12,5 

  Não tramitando 14 18 0 0 24 56 14,0 

  Total 89 147 1 0 164 401 100,0 

  Convertida em lei 91 1 0 0 12 104 93,7 

MPV Vetada total 0 0 0 0 0 0 0,0 

ORC Tramitando 2 0 0 0 0 2 1,8 

  Não tramitando 7 0 0 0 0 7 6,3 

  Total 98 1 0 0 12 111 100,0 

 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e no Prodasen do Senado. 

Legendas: PL – projeto de lei ordinária; PLN – projeto de lei do Congresso Nacional; MPV – medida provisória; 

ADM- administrativa; ECO – econômica; HOM – homenagens ou simbólicos; POL - Político-Institucional; SOC – social; 

N.ORC – não orçamentária; ORC – orçamentária. 
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Vale destacar que ainda que fossem excluídas as leis sobre temas de homenagens ou 

simbólicos, a soma da produção de autoria do Legislativo (219) seria superior às de autoria do 

Executivo (184). As comissões aprovaram 2,3% de PL de sua autoria, sendo três de comissões 

permanentes (nenhum da Comissão de Legislação Participativa, a que apresentou mais 

projetos) e dois de comissões temporárias (uma delas criada pela Casas para revisar projetos 

sobre a reforma judiciária). 

Ao se considerar o desempenho da coalizão, seus membros predominaram como 

autores de 76,9% das leis ordinárias provenientes de PL (excluindo 17 de autoria de 

comissões e 47 de outros autores), observando-se dominância do Executivo nos temas 

administrativos e compartilhamento com parlamentares da coalizão dos temas econômicos e 

sociais (apêndice D.9). Os parlamentares da coalizão também prevaleceram nas leis sobre 

temas de homenagens ou simbólicos. 

A situação de tramitação dos PLN e das MPV já havia sido apresentada na tabela 3 e 

comentada na seção 4.1, destacando-se suas rápidas tramitações e elevadas taxas de conversão 

em lei. As leis ordinárias provenientes de PLN, todas orçamentárias, acrescentam mais 718 ao 

êxito da autoria do Executivo, sendo as principais responsáveis pela predominância 

quantitativa desse Poder. A essas somam-se mais 398 leis ordinárias provenientes de MPV 

(104 delas orçamentárias), consolidando a referida percepção. Considerando-se o total de 

produção observado na via ordinária, o Executivo foi autor de 76,9% e a coalizão, de 89,2% 

(apêndice D.9). Excluindo-se as leis orçamentárias, a proporção do Executivo seria de 55,3%, 

e a da coalizão, de 79,0%. 

A taxa de sucesso de todas as proposições da via ordinária (tabela 9, a seguir) foi 

elevada (9,0%), graças às elevadas taxas alcançadas pelos PLN (91,7%) e MPV (77,7%). As 

MPV orçamentárias obtiveram 93,7%. Os PL atingiram 3,3%, embora os de autoria do 

Executivo tenham alcançado 46,4%, os dos senadores, 4,5%, e dos deputados, 1,5%. As 

maiores taxas de sucesso dos parlamentares foram em projetos da área de homenagens ou 

simbólicos (14,8% para deputados e 39,0% para senadores). Os PL administrativos dos outros 

autores obtiveram 51,1%. 

O veto total foi exercido pelo presidente 38 vezes no conjunto observado: nenhum em 

matéria orçamentária, um em MPV, 18 em PL de autoria da oposição e 18 em PL de autoria 

da coalizão (apêndice D.10).  
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Tabela 9 - Distribuição de taxas de sucesso de proposições na via ordinária com 

ingresso entre 1999 e 2006 e convertidos em lei ordinária, segundo autoria e áreas de política. 

Área de Política 

Tipo de proposição 

PL 
PLN 

MPV Total 

DEP SEN PRE Outros Total N.ORC ORC Total  

Administrativa 0,7 2,7 50,0 53,7 8,8 * 74,2 * * * 

Econômica 0,8 2,3 37,1  - 1,7 * 70,7 * * * 

Hom./simbólicos 14,8 39,0 46,7  - 20,0 * 100,0 * * * 

Político-instit. 1,0 2,4 100,0 0,0 1,6 *  - * * * 

Social 1,0 3,4 47,0 37,5 2,3 * 75,0 * * * 

Todas as áreas 1,5 4,5 46,4 51,1 3,3 91,7 73,3 93,7 77,7 9,0 

 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados. 

Legendas: PL – projeto de lei ordinária; PLN – projeto de lei do Congresso Nacional; MPV – medida provisória.; 

N.ORC – não orçamentária; ORC – orçamentária; DEP – deputado; SEN – senador; PRE – presidente. 

Nota: Os numeradores foram obtidos dos apêndices D.9 e os denominadores, dos apêndices D.2 (para os do 

Senado), D.3 (para os da Câmara), D.5 (para os PLN) e D.6 (para as MPV). 

(*) Taxa não calculada, pois as propostas com teor orçamentário (todos os PLN e algumas MPV) não dispõem de 

classificação de conteúdo para todos os temas (apenas para a saúde, o que será explorado no capítulo 5). 

 

 

O tempo médio de conversão em lei ordinária foi de 63 dias para o PLN; 91 dias para 

a MPV; e 848 dias para o PL (apêndice D.11). No caso dos PL, os do Executivo obtiveram as 

mais rápidas tramitações (média de 451 dias, enquanto que os PL de parlamentares superaram 

os 1000 dias). Temas associados aos parlamentares, como os sobre homenagens ou 

simbólicos, apresentaram tramitação média prolongada (1.114 dias), enquanto que os político-

institucionais tramitaram mais rapidamente (606 dias). Entre os vetados totalmente (apêndice 

D.12), as tramitações foram, em geral, mais prolongadas que nos casos exitosos, inclusive a 

da única MPV vetada totalmente (apêndice D.12). 

Dispositivos de urgência foram usados em 6% dos PL, na maior parte a urgência 

legislativa (83,9%). O Executivo teve 40% de seus PL objetos de urgência, - numa maior 

frequência de urgências legislativas (67,9%) - e em 75,2% das vezes em que os PL do 

Executivo tramitaram em regime de urgência houve conversão em lei; de modo que 64,9% 

das leis de sua autoria tramitaram com urgência (apêndice D.13). No caso dos PL de 

deputados: 5,2% foram objeto de urgência (87,4% destes de urgências legislativas), houve 

conversão em lei em 5,7% das vezes em que tramitaram em regime de urgência, e 20,2% das 

leis de sua autoria tramitaram com urgência. No caso dos PL de senadores: 7,4% foram objeto 
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de urgência (87,8% destes de urgências legislativas), houve conversão em lei em 44,9% das 

vezes em que tramitaram em regime de urgência, e 16,1% das leis de sua autoria tramitaram 

com urgência. Para os outros autores: 30,4% dos PL foram objeto de urgência (sem registro 

de urgência constitucional), houve conversão em lei em 85,7% das vezes em que tramitaram 

em regime de urgência, e 51,1% das leis de sua autoria tramitaram com urgência. A urgência 

foi usada com maior frequência em PL da área social, tanto no caso do Executivo quanto no 

dos parlamentares, contudo nos de outros autores a maior utilização foi na área administrativa 

(apêndice D.14). 

O tipo de apreciação mais frequente para os PL apresentados foi o conclusivo pelas 

comissões (66,4%), cabendo ao Plenário a competência para definir 30,7% das proposições. 

Considerando a autoria, o tipo de apreciação mais frequente foi a pelo Plenário, para o 

Executivo (56,6%) e outros autores (58,1%), e pelas comissões, para deputados (67,4%) e 

senadores (63,2%). A área de política (apêndice D.15) com maior proporção de apreciação 

pelas comissões foi a de homenagens ou simbólicos (91,2%), seguida pela econômica 

(75,8%), social (64,8%) e administrativa (62,1%). Na área político-institucional predominou a 

apreciação pelo Plenário (84,1%). 

Entre os PL convertidos em lei, o Plenário definiu 39,1% e as comissões, 58,3% 

(apêndice D.15). As comissões definiram 70,7% das leis de deputados e 81,8% das de 

senadores. O Plenário definiu 66,5% das leis do Executivo e 51,1% das de outros autores. A 

apreciação conclusiva pelas comissões (apêndice D.16) predominou na área de homenagens 

ou simbólicos (91,0%) e apresentou alguma vantagem nas áreas social (53,6%), econômica 

(50,8%) e político-institucional (44,4%)
92

. O Plenário destacou-se na produção de leis na área 

administrativa (63,9%).  

Entre os PL vetados totalmente, 78,4% haviam sido aprovados pelas comissões 

(apêndice D.15). Os vetos totais foram provenientes na maior parte (apêndice D.16) das áreas 

social (70,1%) e econômica (18,9%). 

 

                                                           
92 Excluindo os PL sem informações sobre a variável a proporção para as comissões é de 57,1. 
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4.5 Sumário do capítulo  

 

 

Os dados apresentados oferecem suporte a maior parte das hipóteses descritivas do 

estudo. A respeito da hipótese que indica que as agendas dos dois Poderes abrangeriam todas 

as áreas de políticas, a verificação dos quantitativos e proporções dos temas das proposições 

apresentadas pelos autores nas três vias legislativas sugerem que não há demarcação de 

agenda entre os Poderes, mas utilização das vias de acordo com as especializações temáticas 

destas e segundo o interesse dos atores. 

No aspecto quantitativo, verificou-se que as proposições do Legislativo foram as mais 

numerosas em todas as vias (em torno de 90% em cada uma delas), mesmo na ordinária, em 

que o Executivo dispõe de três tipos de proposição. Em termos absolutos o volume elaborado 

pela Câmara foi superior ao demais atores. Contudo, a comparação do esforço propositivo em 

cada Casa indicou uma atividade maior dos senadores em todas as vias. A atividade foi maior 

na via ordinária (47,8 projetos por senador e 29,7 por deputado), seguindo-se a via 

constitucional (6,2 projetos por senador e 2,2 por deputado) e a complementar (2,9 projetos 

por senador e 1,3 por deputado).  

A tabela 10 sintetiza dados sobre as áreas de política dos projetos que compuseram a 

agenda e os aprovados em cada via. Tanto quando se utiliza a perspectiva dos projetos que 

tramitaram no Senado quanto dos que tramitaram na Câmara, percebe-se a existência de 

especializações temáticas em cada via legislativa e que são similares nas duas Casas. Por 

exemplo, a área político-institucional é a que mais contribui na agenda apresentada na via 

constitucional e cai progressivamente nas vias de menor hierarquia. No caso da área 

econômica, a via complementar se sobressai. Em geral, a área social situa-se entre as duas 

áreas mais frequentes em todas as vias, mas na via ordinária responde pela maioria da agenda. 

A área administrativa ocupa a terceira posição de frequência em quase todas as vias e a sobre 

homenagens ou simbólicos é virtualmente inexistente nas vias de maior hierarquia, ocupando 

as últimas posições na via ordinária (tabela 10). 
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Tabela 10 - Proporção de áreas de política temas de projetos apresentados e aprovados 

nas vias legislativas, segundo a perspectiva de tramitação na Câmara ou no Senado, de  

proposições com ingresso entre 1999 e 2006 e situação de tramitação observada em março de 

2009. 

 Via Constitucional Via Complementar Via ordinária (PL) 

Área de política TRAM (*) APR 

(**) 

TRAM (*) 
APR (**) 

TRAM (*) APR 

(**)  SF CD SF CD SF CD 

Administrativa 27,4 22,0 9,5 24,0 21,0 40,0 9,8 6,8 18,5 

Econômica 9,5 12,2 14,3 40,8 36,8 32,0 18,5 19,3 10.1 

Hom./simbólicos 0,2 0,1 0 0 0,1 0 5,8 4,1 22,8 

Político-institucional 34,2 26,5 4,8 13,7 8,5 4,0 4,6 2,8 1,5 

Social 28,7 39,2 71,4 21,4 33,6 24.0 61,2 66,9 47,0 

N 526 1188 21 262 743 25 3873 15246 583 

 

Fonte: Banco de dados do estudo. 

Legenda: SF: projeto com tramitação no Senado Federal; CD: projeto com tramitação na Câmara dos Deputados; 

PL: projeto de lei ordinária; APR – aprovado; TRAM; n: total de proposições que corresponde a 100% em cada coluna. 

Nota: (*) Os dados das perspectivas de tramitação referem-se a projetos de todos os autores que tramitaram na Casa 

especificada. (**) Segundo a perspectiva da Câmara.  
 

 

Alguma diferenciação na agenda considerada em cada Casa também é perceptível: as 

áreas político-institucional e administrativa apresentaram proporções maiores no Senado, 

enquanto que a área social foi mais prevalente na Câmara, em todas as vias (tabela 10).
93

  

Os dados também não oferecem suporte a uma suposta divisão de interesses entre os 

Poderes, em que o Legislativo trataria dos temas sociais e o Executivo dos econômicos e 

administrativos. Por exemplo, na via constitucional, a área social foi a mais frequentemente 

abordada pelo Executivo. Também no que se aprovou da agenda nessa via a área social foi 

privilegiada, mas com a participação do Executivo e dos parlamentares, com destaque para os 

senadores. Os autores do Legislativo produziram mais leis complementares em temas 

econômicos e o Executivo, na área administrativa. Nas leis ordinárias produzidas a partir de 

PL, quase a metade das de deputados e senadores foram em temas sociais, chegando a 56% no 

caso do Executivo. Mesmo no caso das medidas provisórias, os temas sociais (41%) 

                                                           
93 Araújo (2009), que priorizou a perspectiva de tramitação no Senado de projetos apresentados entre 1989 e 2004, detectou 

proporções de conteúdos e ordenamentos semelhantes aos encontrados nesse estudo. 
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superaram os temas econômicos (37%) e os administrativos (22%).  O comprometimento do 

orçamento federal esteve presente em 60% das leis complementares e 47,6% das emendas 

constitucionais. Na via ordinária, as leis provenientes de PL não foram analisadas quanto a 

esse tipo de comprometimento, mas as provenientes de PLN e MPV indicam que nessa via 

pelo menos 45,7% das leis comprometiam o orçamento federal. 

Essa variedade de interesses e os resultados obtidos em área como a econômica 

sugerem a existência de especialização técnica no Legislativo. Entretanto, as comissões 

apresentaram baixa atividade propositiva de autoria própria nas vias de maior hierarquia 

(apenas 4 PEC e 10 PLP de 1999 a 2006), sendo um pouco maior na ordinária (198 PL, com 

destaque para a Comissão de Legislação Participativa), o que sugere pouca capacidade das 

comissões para orientar uma agenda legislativa autônoma. 

Uma observação marcante foi que as proporções das áreas presentes nas normas 

produzidas não corresponderam às proporções dos temas que ingressaram nas Casas. Por 

exemplo, as áreas social, administrativa e de homenagens ou simbólicos ganharam destaque 

na produção das vias constitucional, complementar e ordinária, respectivamente. A 

implicação é que a agenda ―apresentada‖ no Congresso não seria a mesma que foi ―aprovada‖ 

(tabela 10). 

A influência do ciclo eleitoral, em geral, resultando em maior volume de proposições 

de parlamentares no primeiro ano das legislaturas em todas as vias e em ambas as Casas foi 

outro aspecto identificado na agenda, entretanto o padrão foi quebrado em algumas situações, 

sugerindo reação a temas específicos em determinados períodos. Esse tipo de flutuação não 

ocorreu nas propostas do Executivo, refletindo as diferenças nas conexões eleitorais de ambos 

e também o fato de que o sistema oferece ao Executivo instrumentos que funcionam 

regularmente, principalmente na esfera orçamentária. 

Sobre a atividade propositiva dos parlamentares da coalizão e da oposição, em geral os 

primeiros foram mais ativos em todas as áreas de política e em todas as vias. Mas foram 

observadas exceções. Por exemplo, a oposição apresentou mais projetos da área social na via 

ordinária no período de 1999 a 2002 (último mandato do governo de Fernando Henrique 

Cardoso - FHC); enquanto que no período seguinte (primeiro mandato do governo de Lula da 

Silva – LS) a nova coalizão (antiga oposição) manteve o interesse social e apresentou bem 

mais projetos nessa área que a coalizão anterior. Na via constitucional, a oposição no governo 



127 

 

 

de LS apresentou mais projetos na área político-institucional. Esses dados indicam diferenças 

nos interesses dos parlamentares das coalizões promovidas pela alternância de poder. 

Também foram observadas variações nas escolhas dos tipos de proposição na via 

ordinária pelo Executivo nos dois governos mencionados. O segundo mandato do governo 

FHC fez maior uso da via orçamentária regular (cerca de 25% mais PLN) e apresentou quase 

o dobro de MPV na área econômica que a primeira metade do governo de LS.  

Com relação ao segundo grupo de hipóteses, foi possível confirmar que as taxas de 

sucesso e de dominância do Executivo foram inversamente proporcionais ao nível hierárquico 

das vias estratégicas; essa gradação também ocorreu para o conjunto de todos os autores, mas 

os patamares de sucesso do Executivo foram bem superiores (tabela 11). Observe-se que o 

desempenho do Executivo na via ordinária do tipo de proposição em que há concorrência de 

iniciativa com os parlamentares, o PL, a taxa chegou a ser inferior à obtida na via 

complementar. Contudo, o melhor desempenho do Executivo na via ordinária foi garantido 

pelas elevadas taxas dos dois tipos de seu uso exclusivo. As taxas de dominância do 

Executivo na produção de cada via seguiu a mesma tendência hierárquica. Novamente, 

observa-se menor ―dominância‖ com relação aos PL (tabela 11). 

Esses dados contrariam a tese da predominância do Executivo, pelo melhor 

desempenho do Legislativo na via de maior nível de hierarquia e também no caso dos PL. 

Entretanto, antes de se supor uma predominância do Legislativo nessas situações, os dados 

sobre o desempenho da coalizão indicam algo diferente. A taxa de dominância da coalizão 

mostrou-se elevada em todas as vias, inclusive quebrando o padrão hierárquico pelo elevado 

rendimento apresentado na via constitucional - 90,5% (tabela 11), chegando a 100% das 

emendas constitucionais com comprometimento do orçamento federal.
94

 Torna provável que o 

predomínio na produção legislativa, considerando os níveis de relevância das propostas, 

ocorreria por atuação da coalizão em todas as vias legislativas, por meio das iniciativas 

compartilhadas entre o Executivo e os parlamentares da base. 

O sucesso da oposição foi limitado na via constitucional (duas entre 10 Emendas 

Constitucionais de autoria do Legislativo, quase 10% das 21 produzidas na via); mais 

expressivo na complementar (7 entre 11 leis de autoria do Legislativo e quase 30% das 25 

                                                           
94 Esse desempenho supera a proporcionalidade que seria esperada pelo quantitativo de PEC apresentadas pelos 

parlamentares da oposição e da coalizão. 
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produzidas) e intermediário na ordinária (120 entre 228 leis de parlamentares e cerca de 20% 

da 583 produzidas). 

Quanto aos tempos médios de tramitação das propostas do Executivo transformadas 

em norma legal, a hipótese de maior celeridade que as do Legislativo nas vias em que o 

recurso da urgência está disponível (complementar e ordinária) foi confirmada; porém a 

expectativa de um tempo mais prolongado na via constitucional não se confirmou (tabela 12). 

Pelo contrário, nessa via o Executivo obteve média de 315 dias (quase 3 vezes mais rápido 

que os projetos do Legislativo e mais lento apenas que proposições na via ordinária - as MPV, 

com média de 91 dias e os PLN, com média de 63 dias). Nessa e nas demais vias os tempos 

médios das leis iniciadas pela coalizão foram mais rápidos que os da oposição. 

 

 

Tabela 11 - Distribuição de taxas de sucesso e de dominância, segundo as vias 

legislativas, de  proposições em todos os temas de política, de autores selecionados, com 

ingresso na Câmara dos Deputados entre 1999 e 2006 e situação de tramitação observada em 

março de 2009. 

 Taxas de sucesso (%) Taxa de dominância (%) 

Via Todos autores Executivo Executivo Coalizão 

Constitucional 1,3 36,8 33,3 90,5 

Complementar 2,6 53,8 56,0 72,0 

Ordinária 9,0 76,6 76,9 89,2 

   PL* 3,3 46,6 32,8 76,9 

   MPV 77,7 77,7 100,0 100,0 

   PLN 91,7 91,7 100,0 100,0 

 

Fonte: Banco de dados do estudo. 

Nota: (*) No caso dos PL, foi considerado o ingresso na Câmara no período do estudo. 

 

 

O terceiro grupo de hipóteses, a respeito das regularidades no padrão de produção das 

vias também foi confirmado. Os dados relacionados às duas primeiras hipóteses já ofereceram 
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elementos que indicam uma regularidade no funcionamento das vias legislativas relacionados 

à agenda e à produção de normas legais, cabendo destacar outras. 

 Na via constitucional, o Executivo apresentou poucas propostas, otimizando seus 

recursos estrategicamente, priorizando temas que comprometiam o orçamento federal 

(particularmente no período de 1999 a 2002, indicando diferenças no comportamento 

estratégico dos presidentes) e alcançando resultados dentro do período de influência do 

presidente que iniciou a proposta (sem sofrer um única rejeição formal, o que sugere o 

funcionamento de um eficiente sistema de monitoramento de suas proposições).  

O destaque alcançado pelo Senado (com taxas de sucesso maiores que as dos 

deputados e com quantitativo de emendas exitosas superior até mesmo que o do Executivo) 

afasta um papel de Casa Revisora. Também sugere uma maior especialização e protagonismo 

(provavelmente pela atuação mais ágil de suas comissões) numa via, que, a princípio, aborda 

temas de alta relevância,
95

 e reforça demandas por consideração específica desses autores nos 

estudos de produção legislativa. 

Na via complementar, os temas abordados também apresentaram elevado nível de 

conflito distributivo e o papel dos senadores foi similar ao dos deputados. A influência da 

coalizão continuou predominante, mas dessa feita por atuação mais direta do Executivo, 

conforme esperado pelos recursos permitidos a esse ator nessa via (principalmente a urgência 

e o veto presidencial). Entretanto, a produção final da coalizão não alcançou os mesmos 

níveis que na via constitucional, pois a oposição obteve êxitos superiores aos dos 

parlamentares da base (principalmente entre os deputados), inclusive em projetos com 

envolvimento orçamentário.  

O emprego da urgência foi decisivo tanto para os projetos da coalizão, quanto para os 

da oposição. Vale destacar que projetos do Executivo foram favorecidos pelos dois tipos de 

urgência. Em geral, o efeito acelerador das urgências não produziu tempos médios de 

tramitação inferiores aos encontrados na via constitucional.
96

  Isso, aliado ao fato de que as 

leis complementares sem urgência terem tramitado mais rapidamente que as com urgência 

                                                           
95 Um maior nível de relevância da agenda nessa via também foi sugerido pela inexpressividade quantitativa de propostas 

sobre homenagens e pela não aprovação das poucas apresentadas. 
96 Embora as três leis complementares objeto de urgência constitucional tenham obtido tramitação mais rápida que as das 

PEC convertidas em emendas constitucionais. 
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legislativa, sugerem que esta tenha sido empregada como um meio para colocar os temas 

efetivamente na agenda de decisão. 

 

 

Tabela 12 - Distribuição de tempos médios de tramitação, segundo as vias legislativas, 

de  proposições convertidas em norma legal em todos os temas de política, de autores 

selecionados, com ingresso na Câmara dos Deputados entre 1999 e 2006 e situação de 

tramitação observada em março de 2009. 

 Tempo médio de tramitação (dias) 

Via Executivo Deputado Senador Coalizão Oposição 

Constitucional 315 985 1323 892 1382 

Complementar 520 1093 656 553 961 

Ordinária * * * * * 

   PL 451 1064 1129 788 1134 

   MPV 91 - - - - 

   PLN 63 - - - - 

Fonte: Banco de dados do estudo. 

Nota: (*) Não calculada. 

 

 

A elevada proporção de vetos parciais nas leis complementares (44%) indica que o 

Executivo não conseguiu influenciar a tramitação das matérias como desejado ou, ainda, a 

necessidade de realizar correções formais. O fato de que nenhum desses vetos tenha sido 

derrubado (como também não foi o do único caso de veto total) poderia sugerir que não 

tivessem contrariado interesses do Legislativo. Entretanto, as deliberações ocorridas vários 

anos após a imposição do veto (contrariando as regras vigentes), várias delas em outra 

legislatura, provocaria modificação no contexto de preferência dos atores, exemplificando, 

mais uma vez, o poder da atuação das coordenações das instâncias de decisão na definição da 

pauta de deliberação e, até, de seu produto. 

Na via ordinária, o grande contingente de leis orçamentárias (22% das originadas de 

MPV e todas as originadas de PLN) ilustra a orientação do sistema para dar solução regular, 

acelerada e mais independente do ciclo eleitoral nessa área. A dominância da coalizão foi 
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mantida pela iniciativa do Executivo, no caso das MPV e dos PLN (também aqui com 

indícios de comportamento diferenciado dos presidentes no nível de utilização desses 

dispositivos) e dos parlamentares da coalizão, no caso dos PL.  

Embora a elevada ocorrência de leis sobre temas de homenagens ou simbólicos 

(22,8% do total de leis ordinárias provenientes de PL)
97

 reduzam o peso da relevância do que 

é produzido nessa via e sob a influência do Legislativo (e de suas comissões permanentes), 

este Poder iniciou mais leis provenientes de PL que o Executivo também nas áreas 

econômica, político-institucional e social. Apenas na área administrativa o Executivo 

predominou, em função de sua competência legislativa exclusiva. Assim, além da expressão 

de prováveis interesses particularistas, o Legislativo também atuou com destaque em políticas 

de interesse mais amplo.  

Nessa via, os deputados produziram 1,5 vezes mais leis que os senadores, com 

destaque para os temas sociais e os de homenagens ou simbólicos, sugerindo uma 

permeabilidade maior desses atores às demandas da sociedade, além dos interesses 

particularistas. Ressalve-se que, apesar da maior envolvimento dos senadores com os 

relevantes temas da via constitucional, na ordinária também se dedicaram à área de 

homenagens ou simbólicos e, até, obtiveram maior taxa de sucesso que os deputados.  

A via ordinária foi a única em que projetos de comissões foram convertidos em lei 

(numa proporção de 2,3%), exemplificando mais um dispositivo da Constituição de 1988 que 

vem amadurecendo. Embora nesse período não tenha sido aprovado nenhum PL da Comissão 

de Legislação Participativa (criada em 2001 para abordar propostas da sociedade organizada) 

e a tramitação em geral apresente dificuldades, como lentidão (SANTOS, 2009), já há registro 

de aprovação posterior, de modo que possui potencial para uma maior influência na produção 

legislativa. 

O uso da urgência na via ordinária esteve associado à produção de leis de modo 

desigual entre os atores. Das leis ordinárias do Legislativo provenientes de PL, 

aproximadamente 20% foram beneficiadas pela urgência, enquanto que para o Executivo o 

valor foi de 65% (e destas, quase 70% do tipo que é requerido pelos parlamentares).  Além 

                                                           
97 Carneiro (2009) detectou 22% de leis simbólicas na produção do Legislativo entre 1988 e 2007, sendo 80% apreciadas 

conclusivamente pelas comissões. Também observou que a produção das comissões do Legislativo é expressiva, mesmo após 

a exclusão das leis simbólicas. Na área da saúde, Godoi (2008) observou 23,8% de leis simbólicas, sendo a maioria originada 

no Senado. 
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disso, a proporção de conversão em lei após o uso de urgência na Câmara foi maior para o 

Executivo (75%), que para os parlamentares (5,7% para deputados e 44,9% para senadores).  

Mais de 60% dos PL Legislativo foram apreciados conclusivamente pelas comissões, e 

mais de 70% das leis de deputados e senadores foram definidas por essas instâncias de 

decisão. Por outro lado, 56,6% dos PL do Executivo foram deliberados pelo plenário, 

contudo, devido a um maior acesso ao recurso da urgência legislativa, 67% de suas leis foram 

definidas pelo plenário. Desse modo, as matérias de cada Poder foram definidas em instâncias 

de decisão preferenciais. 

Os 38 vetos totais indicam que nem sempre a coalizão consegue controlar a tramitação 

dos PL. Nesses casos, em nenhum havia comprometimento orçamentário federal e não havia 

concentração maior de PL da oposição. Sua associação com a apreciação conclusiva pelas 

comissões sugere que o monitoramento da coalizão não tenha atuado tão eficientemente 

nessas instâncias e nessa via, ou que simplesmente não tenha sido capaz de impor seus 

interesses. Mas de todo modo, essas propostas (inclusive da coalizão) não prosperaram, pois, 

como na via complementar, os vetos em geral foram decididos tardiamente e nenhum foi 

derrubado. 

Em suma, a descrição das vias legislativas apresentaram regularidades compatíveis 

com o modelo sistêmico de produção legislativa e também com a abordagem estratégica dos 

atores. 

Sobre a hipótese analítica associada aos tipos de interação entre os Poderes, em geral, 

há suporte para a hipótese de que quanto maior o impacto orçamentário, maior o 

envolvimento da coalizão e o nível de conflito nas fases da tramitação. Foram observados 

indícios que sugerem um maior peso para a liderança da coalizão em todas as vias. Esse 

parece ser o tipo mais influente na produção legislativa em que há maior conflito distributivo, 

particularmente o comprometimento do orçamento federal, como se observou nas duas vias de 

maior hierarquia (embora com variação no ator da coalizão responsável pela liderança). Na 

via ordinária essa liderança também pode ser invocada no caso das MPV e no uso de urgência 

solicitadas pelos parlamentares para favorecer e, efetivamente, acelerar as propostas do 

Executivo. 

Até mesmo uma esperada liderança do Legislativo em projetos da área político-

institucional e de homenagens ou simbólicos (aparentemente menos relevante e de menor 
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interesse para a coalizão, associada à aprovação conclusiva pelas comissões, com autoria 

quase que exclusiva do Legislativo, sendo, inclusive, a área temática em que deputados e 

senadores alcançaram suas maiores taxas de sucesso) não pôde ser caracterizada, pois apesar 

da maior quantidade de leis de autoria do Legislativo, também nessas áreas a coalizão 

predominou. 

Contudo, situações de impasse foram evidentes nos casos de veto total nas vias 

complementar e ordinária, mas a ausência de comprometimento orçamentário nesses casos 

demanda maior investigação. Um veto total na via complementar em PLP de autoria da 

oposição na área político-institucional sugere a relevância da governabilidade no conflito 

entre os Poderes. Como tais vetos não foram derrubados, apenas estudos de caso poderiam 

avaliar se os impasses foram superados por meio de outras proposições.  

Exemplo de cooperação entre os Poderes seria a obtenção do regime de urgência (o 

que depende de votação da maioria) que ocorreu em projetos de lei complementar da oposição 

convertidos em norma, inclusive com envolvimento orçamentário federal (entretanto, estudos 

de caso necessitariam verificar o efeito da alternância de poder). Uma cooperação 

institucionalizada também poderia ser sugerida para as rápidas tramitações de leis 

orçamentárias do Executivo (PLN) - apenas 63 dias -, com elevadas taxas de sucesso, e maior 

quantitativo de normas produzidas, compondo a quase maioria das leis ordinárias. A se 

concordar com essa argumentação, quantitativamente falando, boa parte da produção do 

sistema seria cooperativa. Entretanto, não se pode desconsiderar a relevância qualitativa das 

normas produzidas. Por isso, essa hipótese será discutida por meio da abordagem de política 

específica, a de saúde, nos capítulos seguintes e, como mencionado, a discussão de todas as 

hipóteses será integrada no capítulo 7. 
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5 APLICAÇÃO DO MODELO SISTÊMICO À PRODUÇÃO LEGISLATIVA DO 

CONGRESSO BRASILEIRO RELACIONADA À SAÚDE 

 

 

Nesse capítulo são usadas as 5.319 proposições classificadas
98

 como relacionadas à 

saúde (24,8% do total apresentado no Congresso entre 1999 e 2006), mantendo a análise das 

agendas apresentadas nas duas Casas e ampliando as informações sobre a tramitação nas vias 

legislativas na Câmara (inclusive pela análise de fluxo das proposições com tramitação 

concluída); para o aprofundamento da discussão sobre as hipóteses desse estudo, 

contrastando, oportunamente, com os dados obtidos para todos os temas de política. 

 

 

5.1 Utilização das vias estratégicas 

 

 

Em geral, esse conjunto manteve as características observadas para o total de 

proposições em todas as áreas de política, mas com especificidades, particularmente na 

intensidade das tendências (apêndice E.1 a E.3). Entre as semelhanças destacam-se: maior 

utilização da via ordinária (inclusive, mais intensa, principalmente devido ao maior uso do PL 

- 91,2%); maior frequência relativa de uso da via constitucional (3,3%) que da complementar 

(2,5%); predominância da Câmara como Casa iniciadora (também de modo mais intenso - 

84,3%);
99

 maior uso relativo de vias de maior hierarquia pelo Senado que pela Câmara (5,9% 

contra 3,1%, no caso da via constitucional e 3,3% contra 2,5%, na complementar), embora 

com intensidade menor que no conjunto total; maior desempenho do Senado que da Câmara 

                                                           
98 Foi utilizada a primeira versão da classificação temática da saúde (GOMES, CARVALHO e REIS, 2009), desenvolvida 

pelo Grupo de Pesquisa e Extensão sobre Saúde da Câmara dos Deputados, a partir de 2004. Essa classificação considera a 

saúde num sentindo amplo, incluindo as tradicionais ações e serviços de saúde, a redução de riscos à saúde – esses dois 

elementos explicitamente citados no art. 196 da Constituição Federal -, benefícios (no sentido de vantagens decorrentes da 

situação de saúde) e outros direitos. Esses quatro grupos temáticos contêm 13 temas e 53 subtemas mutuamente exclusivos, 

que podem ser observados no apêndice H.2. Cada proposição foi classificada considerando o subtema mais diretamente 

relacionado ao objetivo do projeto. Nesse estudo, uma 5ª categoria foi destacada, a de projetos simbólicos (geralmente sobre 

dias comemorativos). 
99 Quanto às proposições relacionadas à saúde apresentadas antes de 1999, verificou-se que em fevereiro de 2009 ainda 

tramitavam na Câmara: 330 PL, 3 PLP e 3 PEC. 
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no envio de proposições para revisão na via constitucional e menor desempenho na via 

ordinária (mas com o Senado alcançando 86% do quantitativo apresentado na Câmara).  

Com relação aos resultados da tramitação (tabela 13), os vetos totais foram ainda 

menos frequentes (0,1%) e a proporção dos PL ainda tramitando foi um pouco superior 

(37,7%), mantendo-se a tendência de rápida resolução de MPV e PLN. A taxa de conversão 

de proposições relacionadas à saúde em norma (5%) foi menor que no conjunto geral, devido 

ao desempenho inferior da via complementar (1,5%) e, principalmente, dos PL (2,4%), que, 

como mencionado, foram usados com maior intensidade. Os demais tipos de proposição da 

via ordinária superaram as já elevadas taxas de conversão em norma legal (93,8% para os 

PLN e 85,7% para as MPV
100

). Uma relevante diferença foi a maior taxa de conversão na via 

constitucional (5,1%), de modo que esse indicador não mais se comportou de modo 

inversamente proporcional à hierarquia das proposições. 

  A partir desse conjunto relacionado à saúde foram sancionadas ou promulgadas: 9 

emendas à Constituição, 2 leis complementares e 257 leis ordinárias, totalizando 268 normas 

jurídicas; destacando-se a maior produção de emendas constitucionais que de leis 

complementares.
101

 Foi mantida a tendência na via ordinária, de uma maior quantidade de leis 

resultantes de MPV (66) e PLN (76), mas numa proporção bem menor – 55,3% -, pois os PL 

foram individualmente responsáveis por um maior número de leis (115). De todo modo, os 

dois primeiros tipos dão mostra de sua eficiência, pois representaram apenas 3,2% das 

proposições iniciadas nessa via. 

 

 

5.2 Via Constitucional 

 

 

5.2.1 Agenda estratégica dos atores na via constitucional 

 

 

                                                           
100 Aqui também precisam ser considerados os 7,8% de MPV ainda tramitando, mas com força de lei. 
101 Chama a atenção a proporção de emendas constitucionais relacionadas à saúde (3,4%) em relação ao conjunto de normas 

geradas, comparando-se com o conjunto ―todas as vias / todos os temas‖ (1,3%). 
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Com relação à agenda estratégica relacionada à saúde,  que ingressou no Senado entre 

1999 e 2006,
 
os senadores apresentaram 83,3% das PEC – 0,5 por parlamentar (gráfico 20.a; 

apêndice F.1). O padrão de maior frequência de apresentação no primeiro ano foi quebrado na 

segunda legislatura, em que o terceiro ano foi o mais ativo. O detalhamento do conteúdo nos 

quatro grupos temáticos relacionados à saúde e seus respectivos temas e subtemas (gráfico 

21.a; apêndice F.1) indicou uma maior frequência no grupo de ações e serviços de saúde 

(50,0%, destacando-se o subtema ―financiamento da saúde‖, com 29,2% do total), seguindo-

se o grupo de benefícios relacionados à saúde (37,5%, destacando-se o subtema ―segurança 

nutricional‖, com 16,7% do total
102

). Os outros dois grupos temáticos (redução de riscos à 

saúde e direitos relacionados à saúde) alcançaram proporções iguais (6,3%). 

Sob a perspectiva da agenda relacionada à saúde na Câmara,
 
as proporções de PEC 

apresentadas por deputado, senador e presidente foram, respectivamente, de 89,2% (0,3 por 

parlamentar), 6,8% e 4,1% (gráfico 20.b; apêndice F.2). Novamente, o padrão de maior 

frequência de apresentação no primeiro ano foi quebrado, mas na primeira legislatura, em que 

o terceiro ano foi o mais ativo. O grupo temático mais frequente (gráfico 21.b; apêndice F.2) 

foi o de benefícios relacionados à saúde (42,6%, destacando-se o subtema ―benefícios 

trabalhistas ou previdenciários‖ com 20,9% do total), seguindo-se: o de ações e serviços de 

saúde (31,8%, destacando-se o subtema ―programas de saúde‖ com 12,2% do total), o de 

redução de riscos à saúde (18,2%, destacando-se o subtema ―saneamento‖ com 7,4% do total) 

e o de direitos relacionados à saúde (7,4%, destacando-se o subtema ―vida e corpo humano‖ 

com 4,7% do total). Os dois últimos grupos foram os menos frequentes em ambas as Casas. 

Ainda sobre a agenda relacionada à saúde na Câmara, observou-se que 37,2% das PEC 

comprometiam o orçamento federal, mas no grupo de ações e serviços de saúde essa 

proporção chegou a 59,6%; no de benefícios, a 36,5%; no de redução de riscos, a 14,8% e no 

de direitos, a nenhum envolvimento (apêndice F.3).
103

 Os dois últimos grupos não foram 

objeto de proposta direta do Executivo, embora os parlamentares da coalizão tenham atuado 

em todos os grupos. Nas poucas vezes em que o Executivo iniciou proposição relacionada à 

saúde nessa via priorizou temas no grupo de ações e serviços de saúde (5 das 6 PEC) e em 

83,3% de suas PEC havia comprometimento do orçamento federal (apêndice F.3). Segundo o 

                                                           
102 Essa proporção refere-se ao total dos projetos relacionados à saúde e não apenas aos desse grupo. 
103 Observe-se que no capítulo anterior não foi estudado tal comprometimento nas mais numerosas proposições, apenas nas 

normas geradas.  
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gráfico 22, esses padrões ocorreram tanto no governo que atuou entre 1999 e 2002, quanto no 

seguinte. 

No caso dos parlamentares, foi maior a frequência de utilização dessa via por aqueles 

cujo partido pertencia à coalizão do governo por ocasião do início da tramitação da PEC na 

Câmara (61,4% no caso dos deputados e 60% no dos senadores), que os da oposição 

(apêndices F.3 e F.4). Isso pode apenas refletir a possibilidade de que haveria mais 

parlamentares na base de governo que na oposição. De todo modo, detectou-se que pelo 

menos no grupo de ações e serviços de saúde os deputados da oposição (entre 1999 e 2002) 

superaram o quantitativo de PEC dos deputados da coalizão de governo. Contudo, nos demais 

grupos temáticos, a tendência foi de predomínio quantitativo da coalizão, por meio da 

iniciativa dos parlamentares, nos dois períodos de governo analisados (gráfico 22, apêndice 

F.4) 

Há que se observar que, independente do pertencimento a coalizão, a atividade dos 

deputados nesse conjunto relacionado à saúde foi maior no período de 1999 a 2002 (68,2% 

das PEC) que no posterior (apêndice F.4), particularmente no grupo de benefícios (o qual 

apresentou quase o dobro de propostas que o período de 2003 a 2006), sugerindo reações 

diferenciadas a diferentes prioridades e necessidades temporais de políticas nessa via. O 

detalhamento dos temas e subtemas dessas proposições, indica que a maior atividade no 

primeiro período relacionou-se a temas de benefícios trabalhistas ou previdenciários, como 

também de benefícios para portadores de deficiências físicas ou de doenças ou para idosos. 

No grupo de ações e serviços de saúde, a maior atividade no primeiro período deveu-se a 

projetos da oposição sobre programas de saúde; no grupo de direitos, aos projetos sobre vida e 

corpo humano; e no grupo de redução de riscos, aos sobre saneamento (apêndice F.5) 

 

 

5.2.2 Tramitação na via constitucional 

  

 

A análise da tramitação na via constitucional que se segue prioriza a perspectiva das 

PEC que ingressaram na Câmara entre 1999 e 2006. Em marco de 2009, ainda tramitavam 

39,4% das PEC de deputados; 50,0% das de senadores e 16,7% das do Executivo. Estavam 
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arquivadas 52,7% das PEC; 2% foram devolvidas aos autores; e 6,1%
104

 foram convertidas 

em emendas constitucionais (apêndice F.6). Os grupos temáticos de direitos relacionados à 

saúde e de redução de riscos à saúde não produziram emendas e apresentaram as maiores 

proporções de arquivamento, 81,8% e 74,1%, respectivamente (tabela 14). Projetos dos 

grupos de ações e serviços de saúde e de benefícios relacionados à saúde converteram-se em 

emendas numa proporção de, respectivamente, 17% e 1,6%, e apresentaram proporções de 

arquivamento de 40,4% e 47,6% (tabela 14). A taxa de sucesso de todos os autores foi maior 

no grupo de ações e serviços de saúde, novamente, com destaque para o presidente, que 

obteve 80% nesse grupo, e para os senadores, com suas taxas maiores que as dos deputados 

(tabela 15). 

As PEC sem a iniciativa do Executivo apresentaram tramitações mais longas (com 

média de 673,8 dias, enquanto que as propostas do Executivo tramitaram com uma média de 

224,8 dias) e os tempos médios de tramitação foram mais rápidos para as PEC da coalizão e 

as com envolvimento do orçamento federal (apêndice F.8). Em geral, as tramitações na saúde 

foram mais rápidas que no conjunto de todos os temas de política. 

Entre as PEC da saúde não convertidas em emendas e com tramitação finalizada: 5,0% 

foram devolvidas ao autor (por inadequação formal); 7,5% foram rejeitadas; 13,8% foram 

prejudicadas e 73,8% não foram deliberadas no prazo devido, provocando o arquivamento ao 

final da legislatura. O comprometimento do orçamento federal ocorreu em 44,2% das 

propostas arquivadas. O arquivamento do único caso de autoria do Executivo ocorreu por 

prejudicialidade
105

 e do único caso de autoria de senador (da coalizão), por ter sido 

considerado inadmissível.
 106

 O tempo médio de tramitação das PEC da saúde arquivadas ao 

final das legislaturas foi de 1.256 dias. 

                                                           
104 Essa proporção está mais elevada que as taxas de sucesso apresentadas nas tabelas 1 e 2, as quais também consideram as 

proposições do Senado, iniciadas no período de estudo que não chegaram à Câmara. 
105 Em projeto relacionado à reforma previdenciária em que a proposição aprovada foi de autoria de parlamentar da coalizão. 
106 A prejudicialidade ocorre quando há deliberação de outra matéria sobre o mesmo objeto e a inadmissibilidade, por 

inadequações constitucionais e jurídicas. 
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Tabela 13 - Distribuição proporcional da situação de tramitação para cada via 

estratégica e tipo de proposição legislativa relacionada à saúde apresentada entre 1999 e 2006, 

conforme verificação realizada entre fevereiro e março de 2009.  

 Distribuição proporcional da situação de tramitação (%)  

  Não convertidas  

Via estratégica / 

tipo de proposição 

Convertida 

em norma 

jurídica 

VT 
Tramitando 

(**) 

Não 

tramitando 

(***) 

Situação não 

especificada 

(****) 

n 

Constitucional / PEC (*) 5,1 0,0 32,6 45,5 16,9 178 

Complementar / PLP (*) 1,5 0,0 41,8 41,0 15,7 134 

Ordinária / PL (*) 2,4 0,1 38,9 49,0 9,6 4.849 

Ordinária / PLN 93,8 0,0 0,0 6,2 0,0 81 

Ordinária / MPV 85,7 0,0 7,8 6,5 0,0 77 

Ordinária (subtotal) 5,1 0,1 37,7 47,7 9,3 5.007 

Total 5,0 0,1 37,7 47,4 9,7 5.319 

 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados, Prodasen do Senado Federal e sítio da internet do Planalto. 

Legendas: PEC - proposta de emenda à Constituição;  PLP - projeto de lei complementar; PL – projeto de lei 

ordinária; PLN - projeto de lei do Congresso Nacional; MPV – medida provisória; n– total de proposições; VT – vetada 

totalmente. 

Notas: O apêndice E apresenta os quantitativos usados nos cálculos das proporções. 
(*) Ingresso na Câmara para fins de introdução ou revisão. (**) No caso da MPV essa coluna refere-se às em 

tramitação. No caso dos demais tipos, refere-se às apensadas, prontas para pauta, aguardando medida na Câmara ou retorno 

do Senado. (***) No caso da MPV essa coluna refere-se às prejudicadas, rejeitadas, revogadas ou sem eficácia. No caso dos 

demais tipos, refere-se às arquivadas, devolvidas ao autor ou transformadas em novas proposições. (****) Referem-se a 

proposições do Senado que não foram encaminhadas para a revisão da Câmara e sem especificação de encerramento da 

tramitação, segundo verificação em março de 2009. 
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A) SENADO  B) CÂMARA 

 

 

 

Gráfico 20 - Distribuições anuais das propostas de emenda à constituição, abordando 

temas relacionados à saúde, com ingresso no Senado e na Câmara entre 1999 e 2006, segundo 

autoria. 

Fonte: Base de dados do Prodasen do Senado.  

Nota: no caso do Senado os dados de autoria referem-se à Casa iniciadora. 

 

 

Para aprofundar a verificação das interações entre os poderes na via constitucional, 

recorreu-se à análise do fluxo de tramitação de todas as PEC que ingressaram na Câmara entre 

1999 e 2006, e que tiveram a tramitação finalizada (convertida em emenda ou arquivada) até 

março de 2009. A figura 2 permite a visualização do fluxo de tramitação de 92 PEC nas duas 

Casas ao longo do tempo, conforme os mencionados critérios de seleção.
107

 

Focalizando as 9 PEC relacionadas à saúde convertidas em emendas (tabela 14, 

apêndice F.7), uma pertencia ao grupo de benefícios – no caso, trabalhista - (de autoria de 

senador da coalizão) e as 8 demais ao grupo de ações e serviços de saúde (sendo quatro de 

autoria do Executivo, todas relevantes para o financiamento da saúde), três de senadores e 

                                                           
107 Além das PEC que ingressaram na Câmara no período do estudo, a figura 1 registra duas PEC iniciadas antes de 1999, 

aprovadas no período de observação, apenas para fins ilustrativos, mas as mesmas não foram incluídas nas estatísticas 

descritivas.. 
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uma de deputado). Das cinco emendas exitosas de autoria de parlamentar (três do PFL e duas 

do PT), apenas uma (do grupo de ações e serviços de saúde) foi de senador da oposição, 

quando a PEC foi apresentada e também promulgada. Embora o Legislativo tenha produzido 

uma emenda a mais que o Executivo, também na área da saúde houve o predomínio de 

autores da coalizão (88,9%). 

 

 

 

A) SENADO (n- 48)  B) CÂMARA (n= 148) 

 

 

 

Gráfico 21 - Distribuição proporcional de conteúdos de políticas de saúde com 

ingresso entre 1999 e 2006 na via constitucional, segundo a perspectiva de tramitação no 

Senado e na Câmara. 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados, no Prodasen do Senado e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 

 

 

 

Destacam-se outras características das PEC exitosas: seis estavam relacionadas a 

impacto no orçamento federal; seis lidavam com um só objeto e duas com mais de dois 

objetos; oito modificavam disposições constitucionais existentes; duas seriam estruturantes 

(as demais seriam incrementais); uma atuaria contrariamente â ampliação de política de 

saúde; seis tramitaram sem projetos apensados; e a revisão das PEC do Executivo no Senado 

ocorreu mais rapidamente que a apreciação inicial pela Câmara (figura 2). 
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A) PERÍODO 1999 A 2002 (n=97) 

 

 

B) PERÍODO 2003 A 2006 (n=51) 

 

 

Gráfico 22 - Distribuição de conteúdos de PEC relacionadas à saúde com ingresso na 

Câmara entre 1999 e 2006, por grupos temáticos e período de governo. 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 
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Tabela 14 - Distribuição da situação de tramitação em março de 2009 de propostas de 

emenda à constituição relacionadas à saúde com ingresso na Câmara entre 1999 e 2006, 

segundo grupos temáticos. 

Área de   

Política Convertida 

em Emenda 
Arquivada 

Devolvida 

ao autor 

Nova 

proposição 

Em 

tramitação 

Total 

Ações e serviços de saúde 8 19 0 0 20 47 

Benefícios relac. à saúde 1 30 2 0 30 63 

Direitos relac. à saúde 0 9 0 0 2 11 

Redução de riscos à saúde 0 20 1 0 6 27 

Total 9 78 3 0 58 148 

 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 
 

 

Das PEC arquivadas: 15,6% foram avaliadas por comissão especial antes do 

arquivamento; 1,3% não teve os membros da comissão indicados; 15,6% foram avaliados 

apenas por comissão de admissibilidade (sendo que a metade destas foi considerada 

inadmissível), e 66,2% não apresentavam registro de avaliação nem por comissão de 

admissibilidade. 

A comparação entre as 9 PEC da saúde convertidas em emenda com as 76 

arquivadas
108

 a respeito de algumas características de conteúdo e do modo como tramitaram 

oferecem mais subsídios a respeito da natureza e relevância dos temas abordados e recursos 

utilizados nessa via. Entre as arquivadas, todos os grupos temáticos estavam representados 

(19 no grupo de ações e serviços de saúde; 30 no de benefícios; 8 no de direitos; e 19 no de 

redução de riscos à saúde), exceto os simbólicos; mas entre as convertidas em emenda, como 

já mencionado,  apenas os dois primeiros grupos.  

 

 

                                                           
108 Originalmente seriam 77 PEC, mas uma foi excluída devido a inconsistência no registro da tramitação. 
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Tabela 15 - Distribuição de taxas de sucesso de propostas de emenda à constituição 

relacionadas à saúde com ingresso na Câmara entre 1999 e 2006 e convertidas em emendas 

constitucionais, segundo autoria e áreas de política. 

Área de Autoria  

Política Deputado Senador Presidente Total 

Ações e serviços de saúde 2,6 18,8 80,0 13,3 

Benefícios relacionados à saúde 0,0 5,6 0,0 1,3 

Direitos relacionados à saúde 0,0 0,0 - 0,0 

Redução de riscos à saúde 0,0 0,0 - 0,0 

Saúde 0.8 10,0 66,7 5,1 

 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. Nota: Os numeradores foram obtidos do apêndice F.7 e os 

denominadores, do apêndice F.1, para os do Senado, e F.2, para os da Câmara. 
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Figura 2 -  Fluxo de tramitação de 92 propostas de emenda à constituição relacionadas à saúde 

com tramitação na Câmara iniciada entre 1999 e 2006 e finalizada até março de 2009, por grupos 

temáticos. 
Fonte: Banco de dados do estudo. 
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Os autores pertenciam à coalizão de governo na apresentação em 65,8% das 

arquivadas e em 88,9% das convertidas (os percentuais foram praticamente os mesmos ao 

considerar se os autores faziam parte do governo por ocasião da definição da tramitação). As 

arquivadas tramitaram sem projetos apensados em 75% dos casos e em 18,4% estavam 

apensadas a outras PEC (85,7% dessas convertidas em emendas). Entre as convertidas, 66,7% 

tramitaram sem projetos apensados e nenhuma estava apensada a outra PEC, pois eram as 

proposições principais. Uma das convertidas possuía 15 PEC apensadas.  

Foram objeto de emenda substitutiva (que modifica a PEC em toda sua abrangência) 

22,4% das arquivadas e 77,8% das convertidas. Apenas uma das arquivadas obteve aprovação 

na Casa iniciadora (as demais foram rejeitadas ou não deliberadas) e duas das convertidas (de 

autoria de senadores) necessitaram de revisão pela Casa iniciadora das alterações efetuadas 

pela Casa revisora (nesses casos, a Câmara). 

Durante a tramitação, 28,9% das arquivadas já haviam sido desarquivadas (para 

continuar a tramitação em nova legislatura), enquanto que nenhuma das convertidas havia 

sido desarquivada, pois todas foram resolvidas antes que findasse a legislatura em que foram 

iniciadas. As definições das tramitações ocorreram sob a influência do mesmo governo 

presidencial para 100% das convertidas e 60,5% das arquivadas. 

 

 

5.3 Via Complementar 

 

 

5.3.1 Agenda estratégica dos atores na via complementar 

 

 

Os senadores apresentaram 88,0% dos PLP que compuseram a agenda relacionada à 

saúde com ingresso no Senado entre 1999 e 2006 – 0,3 por parlamentar (gráfico 23.a; 

apêndice G.1). Os últimos anos da segunda legislatura foram os mais ativos, embora o 

pequeno número de proposições não permita a identificação de um padrão claro de 

apresentação.  Os conteúdos temáticos predominantes foram os dos grupos sobre ―ações e 

serviços de saúde‖ (52,0%, destacando-se o subtema financiamento da saúde, com 28,0% do 

total) e ―benefícios relacionados à saúde‖ (44,0%, destacando-se os trabalhistas ou 
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previdenciários, com 28,0% do total). O grupo sobre ―redução de riscos à saúde‖ representou 

4,0% da agenda (com um único subtema, o controle de armas) e não houve PLP no de 

―direitos relacionados à saúde‖ (gráfico 24.a; apêndice G.1). 

Sobre a agenda relacionada à saúde com ingresso na Câmara no mesmo período, os 

deputados apresentaram 96,5% dos PLP (0,2 por parlamentar); os senadores, 0,9 %; e o 

Executivo, 2,7% (gráfico 23.b; apêndice G.2). Tornou-se mais claro o padrão de maior 

apresentação no início das legislaturas. O conteúdo temático mais frequente foram os dos 

grupos sobre ―ações e serviços de saúde‖ (41,6%, destacando-se o subtema sobre programas 

de saúde, com 33,6% do total) e ―benefícios relacionados à saúde‖ (38,9%, destacando-se os 

trabalhistas ou previdenciários, com 30,1% do total). O grupo sobre ―redução de riscos à 

saúde‖ representou 19,5% da agenda (destacando-se o subtema sobre saneamento, com 9,7% 

do total) e também não houve PLP no de ―direitos relacionados à saúde‖ (gráfico 24.b; 

apêndice G.2), nem no ―simbólico.‖ 

O aprofundamento da análise da agenda relacionada à saúde na Câmara, indicou que 

45,5% dos PLP apresentavam comprometimento do orçamento federal, sendo que no grupo 

sobre ―ações e serviços de saúde‖ essa proporção chegou a 63,8%; no de ―benefícios‖, a 

39,5% e no de ―redução de riscos‖, a 18,2% (apêndice G.3). O Executivo apresentou apenas 

três PLP, todos eles no primeiro grupo temático, com envolvimento do orçamento federal e no 

período entre 1999 e 2002 (gráfico 25; apêndices G.4 e G.5).  

Entre os parlamentares, a atividade foi um pouco maior no segundo governo analisado. 

Em geral, a coalizão foi mais ativa. No primeiro período, apresentou 51,9% dos PLP e no 

segundo, 60,3%; contudo, os parlamentares da oposição apresentaram mais PLP durante o 

primeiro período nos dois grupos temáticos mais ativos (gráfico 25). 

 

 

5.3.2 Tramitação na via complementar 

 

 

Sob a perspectiva da Câmara, em março de 2009, ainda se encontravam tramitando 

56% das proposições – todas de deputados (tabela 16; apêndice G.6). Destes, 69,6% estavam 

apensados a outros PLP. Estavam arquivados 41,6%; 6,2% foram devolvidos ao autor; 0,9% 

foram transformados em nova proposição. Não houve vetos totais e 1,8% foram convertidos 
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em lei complementar. As duas leis complementares, uma de autoria do Executivo e outra de 

deputado da oposição (não houve dominância nem do Executivo, nem da coalizão), 

relacionam-se ao financiamento do sistema de saúde e apresentam envolvimento do 

orçamento federal (apêndice G.7) 

 

 

A) SENADO  B) CÂMARA 

 

 

 

Gráfico 23 - Distribuições anuais dos projetos de lei complementar, abordando temas 

relacionados à saúde, com ingresso no Senado e na Câmara entre 1999 e 2006, segundo 

autoria. 

Fonte: Base de dados do Prodasen do Senado.  

Nota: no caso do Senado os dados de autoria referem-se à Casa iniciadora. 

 

 

 

Uma delas (do Executivo) recebeu veto parcial, deliberado e mantido em 2009. O 

tempo médio de tramitação foi inferior ao do conjunto de todos os temas e, inclusive, o 

projeto exitoso do deputado da oposição tramitou mais rápido que o do Executivo (apêndice 

G.8).
109

 

                                                           
109 O projeto da oposição abordava a regulamentação do Fundo de Combate à Pobreza, de elevado interesse da coalizão. 
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A taxa de sucesso do Executivo permaneceu a maior entre os atores (33,3%), 

seguindo-se a dos deputados (2,3%); destacando-se que PLP de autoria de senadores não 

obtiveram êxito e que as poucas leis complementares aprovadas foram classificadas no grupo 

de ações e serviços de saúde (tabela 17). 

 

 

 

A) SENADO (n=25)  B) CÂMARA (n=113) 

 

 

 

Gráfico 24 - Distribuição proporcional de conteúdos de políticas de saúde com 

ingresso entre 1999 e 2006 na via complementar, segundo a perspectiva de tramitação no 

Senado e na Câmara. 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados, no Prodasen do Senado e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 

 

 

Os recursos de urgência foram extensamente utilizados na agenda da saúde: em 5,8% 

dos PLP de deputados e 100% dos do Executivo (apenas três projetos, um beneficiado pela 

urgência legislativa e dois pela constitucional).
110

 Os dois PLP relacionados à saúde 

convertidos em lei complementar foram objeto de urgência, curiosamente, o do Executivo 

recebeu urgência legislativa, e o do deputado, beneficiou-se da urgência constitucional.
111

 

                                                           
110 O único PLP de senador não foi objeto de urgência. 
111 A urgência constitucional é solicitada pelo presidente para seus projetos, mas uma proposição que tramite conjuntamente 

também  será apreciada nesse regime.  
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. A observação do fluxo de tramitação de todos os PLP relacionados à saúde, que 

ingressaram na Câmara entre 1999 e 2006 e que foram arquivados ou convertidos em lei 

complementar até março de 2009 (figura 3), salienta a mais rápida tramitação dos poucos 

casos de sucesso, os quais também contaram com uma tramitação mais rápida no Senado. 

Um PLP iniciado antes de 1999 também é apresentado na figura 3, para oferecer uma 

visão da produção total do período em estudo. Também é visualmente expressiva a 

finalização das tramitações em blocos ao final das legislaturas. 

Entre os 47 PLP relacionados à saúde não convertidos e com tramitação finalizada,
112

a 

não deliberação no prazo regimental foi causa de 76,6% dos arquivamentos; enquanto que a 

rejeição foi responsável por 10,6% dos casos; a prejudicialidade, por 8,5%; a devolução ao 

autor, por 2,1% e a retirada pelo autor, por 2,1%.  Os únicos PLP do Executivo e do Senado 

arquivados não chegaram a ser rejeitados. 

O tempo médio de tramitação das PEC da saúde arquivadas ao final das legislaturas 

foi de 1.110 dias; das rejeitadas, foi de 617 dias; das devolvidas, de 71 dias; e das 

prejudicadas, de 893 dias. Excluindo-se as devolvidas e retirada pelo autor, em 55,6% dos 

arquivamentos o PLP não havia recebido um parecer de mérito da comissão. Nos demais, pelo 

menos uma comissão havia se manifestado. 

Entre as características dos PLP arquivados, destaca-se que: 97,8% tratavam de apenas 

um objeto; 33,3% representavam inovações legais; 53,2% comprometiam o orçamento 

federal; 11,1% atuavam na direção contrária ao fortalecimento de políticas de saúde; 86,7% 

não possuíam projetos apensados; 8,9% estavam apensados a outras proposições; 17,8% 

foram desarquivados; 20% foram objeto de emenda substitutiva; e 84,4% foram arquivados 

no mesmo período de governo em que foram iniciados.  

Os dois PLP convertidos em lei abordavam apenas um objeto; um representava 

inovação legal e o outro modificação de lei; ambos atuavam na direção de ampliar o efeito das 

políticas de saúde; um deles possuía um apensado; nenhum foi desarquivado; ambos foram 

objeto de emenda substitutiva; e ambos foram aprovados no mesmo governo em que 

iniciaram, se bem que o veto parcial a um deles apenas foi deliberado (e mantido) no período 

de governo seguinte. 

                                                           
112 Sete PLP foram excluídos devido a registros inespecíficos. 
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A)  PERÍODO 1999 A 2002 (n=54) 

 

 

 

B) PERÍODO 2003 A 2006 (n=58) 

 

 

Gráfico 25 - Distribuição de conteúdos de projetos de lei complementar relacionados à 

saúde com ingresso na Câmara entre 1999 e 2006, por grupos temáticos e período de governo. 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. Nota: Um projeto de autoria de comissão parlamentar de 

inquérito foi excluído. 
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5.4 Via Ordinária 

 

 

5.4.1 Agenda estratégica dos atores na via ordinária 

 

 

Considerando a perspectiva dos PL que ingressaram no Senado entre 1999 e 2006 

(gráficos 26.a e 27.a; apêndice H.1), os senadores iniciaram 79,5% das proposições, numa 

média de 7,7 PL por parlamentar. Foram mais frequentes os temas no grupo de ações e 

serviços (36,4%, com destaque para programas de saúde, com 10,4% do total) e benefícios 

(33,2%, com destaque para aqueles destinados a portadores de deficiências, doenças e idosos, 

com 20,1% do total - individualmente o subtema mais frequente de todos os grupos 

temáticos), seguindo-se os sobre redução de riscos (21,1%), os simbólicos (4,7%) e os sobre 

direitos (4,6%). O padrão de maior apresentação no primeiro ano das legislaturas foi mantido. 

Sob a perspectiva da tramitação na Câmara no mesmo período (gráfico 26.b e 27.b; 

apêndice H.2), os deputados iniciaram 94,8% dos PL relacionados à saúde. O volume geral 

apresentado foi 6,6 vezes o dos senadores, contudo a média por parlamentar foi um pouco 

maior, igual a 8,1 PL. Foram mais frequentes os temas no grupo de ações e serviços (31,1%, 

com destaque para programas de saúde, com 9,3% do total) e redução de riscos (31,0%, com 

destaque para medidas de proteção no trânsito, com 5,2% do total), seguindo-se os sobre 

benefícios (28,9%, com destaque para aqueles destinados a portadores de deficiências, 

doenças e idosos, com 16,6% do total – individualmente o subtema mais frequente de todos os 

grupos temáticos), direitos (5,9%) e simbólicos (3,1%). Também foi observado o padrão de 

maior apresentação no primeiro ano das legislaturas. 

As MPV foram um pouco menos utilizadas que os PLN (gráficos 27.c e 27.d; apêndice 

H.3). As MPV orçamentárias representaram 9,1% do total. Os temas mais frequentes nas 

MPV foram ações e serviços (62,3%, com destaque para exercício profissional e programas 

de saúde, cada um com 15,6% do total), seguindo-se redução de riscos (18,2%, com destaque 

para controle de alimentos e de armas, cada um com 5,2% do total), benefícios (18,2%, com 

destaque para aqueles destinados a portadores de deficiência, de doenças e idosos e segurança 

nutricional, cada um com 6,5% do total) e direitos (1,3%, uma MPV sobre vida e corpo 

humano).  
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Tabela 16 - Distribuição da situação de tramitação em março de 2009 de projetos de 

lei complementar relacionados à saúde com ingresso na Câmara entre 1999 e 2006, segundo 

grupos temáticos. 

Área de Situação de tramitação  

Política Convertida 

em lei 
Arquivada 

Devolvida 

ao autor 

Nova 

proposição 

Em 

tramitação 

Total 

Ações e serviços de saúde 2 28 0 1 16 47 

Benefícios relacionados à 

saúde 0 8 4 0 32 44 

Redução de riscos à saúde 0 11 3 0 8 22 

Total 2 47 7 1 56 113 

 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 

 

 

 

Tabela 17 - Distribuição de taxas de sucesso de projetos de lei complementar com 

legislativa relacionados à saúde ingresso na Câmara entre 1999 e 2006 e convertidos em lei 

complementar, segundo autoria e áreas de política. 

Área de Autoria  

Política Deputado Senador Presidente Total 

Ações e serviços de saúde 2,3 0,0 33,3 3,5 

Benefícios relacionados à saúde 0,0 0,0 - 0,0 

Direitos relacionados à saúde - - - - 

Redução de riscos à saúde 0,0 0,0 - 0,0 

Saúde 0,9 0,0 33,3 1,5 

 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 

Nota: Os numeradores foram obtidos do apêndice G.7 e os denominadores, do apêndice G.1 para os do Senado e 

G.2 para os da Câmara. 
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Figura 3 - Fluxo de tramitação de 50 projetos de lei complementar relacionados à saúde 

(arquivados ou convertidos em lei complementar), com tramitação na Câmara iniciada entre 1999 e 

2006 e finalizada até março de 2009, por grupos temáticos. 
Fonte: Banco de dados do estudo. 
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Todos os PLN tinham natureza orçamentária e foram classificados no grupo de ações e 

serviços (98,8%, no subtema de programas de saúde), exceto por um no grupo de redução de 

riscos (sobre saneamento). A maioria dos PLN abordava matérias pontuais de abertura de 

crédito extraordinário para a manutenção de políticas, contudo 26,8% distinguiam-se por 

tratar de estimativas e diretrizes orçamentárias, bem como do plano plurianual de governo 

(aqui chamados de ―PLN orientadores do orçamento‖). 

Os temas de saúde de interesse da coalizão diferenciaram-se nos períodos entre 1999 – 

2002 e entre 2003 – 2006, embora o total de cada período tenha sido semelhante (gráfico 28.a 

e 28.b; apêndice H.4). Com relação aos PL, a participação direta do Executivo foi pouco 

frequente em ambos governos, contudo mais frequente no primeiro. Neste período, os 

parlamentares da oposição foram mais ativos nos grupos de ações e serviços e redução de 

riscos, enquanto que os da coalizão, nos demais. No segundo governo, parlamentares da 

coalizão foram mais ativos em todos os grupos temáticos da saúde, inclusive nos projetos 

simbólicos, que praticamente dobraram (apêndice H.4). 

Com relação aos PLN e às MPV, o primeiro período de governo foi responsável por 

um maior quantitativo de PLN relacionados à saúde (gráfico 28.c). O quantitativo nos PLN 

orientadores do orçamento foram praticamente os mesmos nos dois períodos (em torno de 

10). A diferença ocorreu nos projetos sobre créditos extraordinários (41 no primeiro e 20 no 

segundo).  

Foi marcante a diferença no uso das MPV entre o segundo mandato do governo de 

Fernando Henrique Cardoso e o primeiro mandato do governo de Lula da Silva. Este 

predominou no uso de MPV em todos os grupos temáticos da saúde (gráfico 28.d), editou 

68,0% das MPV (excluindo as revogadas e rejeitadas) e usou MPV para tratar de matéria 

orçamentária em 6 ocasiões (no período anterior foi usada uma vez).  

 

 

5.4.2 Tramitação na via ordinária 

 

 

Inicialmente, são destacados achados relacionados ao conjunto da tramitação dos três 

tipos de proposição dessa via e, em seguida, os aspectos específicos de cada um. 
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A) SENADO  B) CÂMARA 

 

 

 

Gráfico 26 - Distribuições anuais dos projetos de lei ordinária relacionados à saúde, 

com ingresso no Senado e na Câmara entre 1999 e 2006, segundo autoria. 

Fonte: Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos Deputados.  

Nota: no caso do Senado os dados de autoria referem-se à Casa iniciadora. 

 

 

A situação de tramitação dos PLN e das MPV foi apresentada na seção 5.1 (tabela 13). 

As leis ordinárias provenientes de PLN, todas orçamentárias, acrescentam mais 77 ao êxito de 

autoria do Executivo, e as MPV, mais 66. Considerando-se o total da produção relacionada à 

saúde observada na via ordinária, o Executivo foi autor de 70,2% e a coalizão, de 85,7% 

(apêndice H.5). Excluindo-se as leis orçamentárias, a proporção do Executivo foi de 55,7%, e 

a da coalizão, de 78,7%. Entres as leis simbólicas, 75,9% eram de autoria da coalizão. Na 

Câmara, a oposição conseguiu aprovar mais leis ordinárias que os parlamentares da coalizão, 

quando os simbólicos são excluídos (apêndice H.6). Contudo a combinação com as leis 

provenientes de PL de autoria do Executivo mantém o predomínio da coalizão. Isso é coerente 

com a maior atividade propositiva da oposição detectada no grupo de ações e serviços de 

saúde no primeiro período de governo. Contudo, a alternância de poder talvez explique o 

sucesso de autoria da oposição, pois 16 das 27 leis (59,3%) iniciadas quando os parlamentares 

eram da oposição foram convertidas quando os autores já pertenciam à nova coalizão, 



157 

 

 

enquanto que 6 entre 18 (33,3%) leis apresentadas por autores da coalizão foram convertidas 

quando posteriormente pertenciam à oposição.  

 

  

A) PL – SENADO (n= 786)  B) PL – CÂMARA (n= 4383) 

 

 

 

C) MPV (n= 77)  D) PLN (n= 82) 

 

 

 

Gráfico 27 - Distribuição proporcional de conteúdos de políticas de saúde com 

ingresso entre 1999 e 2006 na via ordinária, por meio de projeto de lei ordinária (segundo a 

perspectiva de tramitação no Senado e na Câmara), medida provisória e projeto de lei do 

Congresso Nacional. 

 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados, no Prodasen do Senado e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 
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A) PL - PERÍODO 1999 A 2002 B) PL - PERÍODO 2003 A 2006 

  
  

C) PLN D) MPV 

  
Gráfico 28 - Distribuição de conteúdos de de proposições da via ordinária relacionadas 

à saúde com ingresso entre 1999 e 2006, por grupos temáticos pertencimento à coalizão de 

governo na apresentação da proposição e período de governo. 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados, no Prodasen do Senado e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 
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A taxa de sucesso das proposições relacionadas à saúde na via ordinária (tabela 18) – 

5,1% - foi inferior ao do conjunto de todos os temas. Os PLN e as MPV até obtiveram taxas 

mais elevadas, respectivamente 93,9% e 85,7%, contudo os PL obtiveram desempenho 

inferior (2,4%) ao do conjunto de todos os temas. Os PL de autoria do Executivo alcançaram 

48,7%, os dos senadores, 5,6%, e dos deputados, 1,0%. As maiores taxas de sucesso dos 

parlamentares ocorreram em projetos com temas simbólicos (11,3% para deputados e 59,3% 

para senadores). 

O veto total foi exercido pelo presidente 7 vezes nesse conjunto: nenhum em PLN ou 

MPV, 4 em PL de autoria da oposição e 3 em PL de autoria da coalizão (apêndice H.7).  O 

tempo médio de conversão em lei ordinária foi de 85,4 dias para o PLN; 97,1 dias para a 

MPV; e 946,2 dias para o PL (apêndice H.7). No caso dos PL, os do Executivo obtiveram as 

mais rápidas tramitações (média de 392,9 dias, enquanto que os PL de parlamentares 

superaram os 1000 dias - apêndice H.7). O tempo médio de tramitação dos PL vetados 

totalmente foi de 1268,4 dias (apêndice H.8). 

A análise do fluxo de tramitação de todos os 82 PLN relacionados à saúde iniciados 

entre 1999 e 2006, observados até março de 2009 (figura 4),
113

 demonstra um fluxo muito 

acelerado, em comparação ao das vias já analisadas. A mencionada eficiência na conversão 

em lei é evidente (apenas cinco não obtiveram êxito). 

A urgência legislativa foi adotada em 25,6% dos PLN, mas o primeiro governo foi 

responsável por 90,5% desse uso (apêndice H.9). Com exceção de um caso, as urgências 

foram usadas apenas em PLN sobre créditos extraordinários. Quarenta e cinco ou mais 

emendas por projeto foram apresentadas em 48,1% dos projetos convertidos em lei ordinária, 

sendo que em casos extremos foram apresentadas 885 emendas em projeto sobre crédito 

extraordinário e 9131 emendas em PLN orientador do orçamento.  

Substitutivos foram apresentados em 40,3% dos PLN convertidos em lei. Nas leis 

sobre créditos extraordinários esse percentual foi de 19,7%, mas nas leis orientadoras do 

orçamento, de 90,5% (apêndice H.10). O grupo de ações e serviços de saúde predominou 

entre os PLN convertidos em lei (apêndice H.6). Apenas um PLN não obteve definição no 

mesmo governo, tendo sido aprovado com veto parcial.  Do total de vetos parciais, 92,9% 

                                                           
113 Todas as proposições pertencem ao grupo de ações e serviços de saúde, exceto a marcada como de redução de riscos à 

saúde. Todas as proposições foram convertidas em lei, exceto as três marcadas como retiradas pelo Executivo e as duas, 

como prejudicadas. Todas as proposições abordam a abertura de crédito extraordinário, exceto as marcadas como abordando 

o Plano plurianual (P), estimativas orçamentárias (E) e diretrizes orçamentárias (D). 
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foram apostos em PLN orientadores do orçamento. Nenhum PLN foi objeto de veto total 

(apêndice H.11). 

 

 

Tabela 18 - Distribuição de taxas de sucesso de proposições legislativa relacionada à 

saúde na via ordinária com ingresso entre 1999 e 2006 e convertidos em lei ordinária, 

segundo autoria e áreas de política. 

Área de Política 

Tipo de proposição 

PL 
PLN 

MPV Total 

CD SF EXE Outros Total N.Orc. Orc. Total  

Ações e serviços de saúde 1,1 2,0 51,6  - 2,2 93,8 83,7 100,0 85,4 9,2 

Benefícios relac. à saúde 0,2 3,5 47,4  - 1,4  - 75,0 100,0 78,6 2,1 

Direitos relac. à saúde 0,8 0,0 53,8 0,0 3,2  - 100,0  - 100,0 3,5 

Redução de riscos à saúde 0,8 5,1 35,7  - 1,6 100,0 92,9  - 92,9 2,5 

Simbólico 11,3 59,3 100,0  - 21,6  -  -  -  - 21,6 

Saúde 1,0 5,6 48,7 0,0 2,4 93,9 84,3 100,0 85,7 5,1 

 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de informações legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 

Legendas: PL – projeto de lei ordinária; PLN – projeto de lei do Congresso Nacional; MPV – medida provisória; 

CD – Câmara; SF – Senado; EXE – Executivo; N. Orc.- não-orçamentário; Orc.- orçamentário. 

Nota: Os numeradores foram obtidos do apêndices H.6 e os denominadores, dos apêndices H.1 (para os do Senado), 

H.2 (para os da Câmara), e H.3 (paras as MPV e os PLN). 

 

 

Dos cinco PLN arquivados (um deles no primeiro governo), quatro tratavam da 

abertura de crédito extraordinário e um sobre as diretrizes orçamentárias. Três dos arquivados 

foram retirados pelo Executivo e dois foram prejudicados, de modo que nenhum chegou a ser 

rejeitado. Entre os convertidos em lei ordinária, o tempo médio de tramitação foi de 85,4 dias 

(apêndice H.7), sendo que os PLN sobre abertura de crédito extraordinário apresentaram mais 

rápida tramitação - média de 61,2 dias- que os orientadores do orçamento - média de 154,3 

dias (apêndice H.12). No primeiro governo as médias foram, respectivamente, de 46,7 e 

132,8; e no segundo, de 95,4 e 175,7 dias (apêndice H.12). O tempo médio de tramitação até o 

arquivamento foi de 167,6 dias (apêndice H.12). 
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O fluxo de tramitação das 77 MPV relacionadas à saúde no mesmo período de estudo 

é apresentado na figura 5.
114

 As MPV anteriores a setembro de 2001 (época da última reforma 

constitucional afetando a tramitação das MPV) apresentam padrão diferenciado. Em marrom 

está indicado o período em que as MPV eram reeditadas a cada mês (caso não fossem 

convertidas em lei), o que se mostrou ser a situação mais frequente no conjunto observado. 

Outra situação peculiar, bem visualizada, é que algumas MPV mantiveram a última edição 

das MPV (em verde), em vigor na época da transição de regras (setembro de 2001), e 

continuaram a vigorar com o status de ―em tramitação‖, mas com a força de lei garantida pela 

Emenda 32, de 2001, até que venham a ser especificamente revogadas ou alteradas por lei 

ordinária posterior. 

Após 2001, com a proibição das reedições e o surgimento do ―trancamento‖ da pauta 

nos casos de não deliberação, as conversões em lei tornaram-se bem mais rápidas (entre as 

convertidas em lei, as médias de tramitação passaram de 442 para 111 dias) e os projetos de 

lei de conversão, necessários quando os parlamentares modificam a proposta original 

tornaram-se mais frequentes (passaram de 36,4% para 58%). 

Nas leis ordinárias provenientes de MPV: os temas de ações e serviços foram os mais 

frequentes - 62,1% - (apêndice H.6); apenas uma (no primeiro período) não foi aprovada 

ainda no governo do presidente que a iniciou; 15,2% abordavam mais que um objeto, o que 

não deveria ser admitido (um caso no primeiro período e 9 no segundo); 10,6% eram 

orçamentários; 31,8% representavam inovações legais (não apenas modificações de leis);  

21,2% seriam estruturantes de política; 9,1% atuariam no sentido contrário à ampliação das 

políticas de saúde
115

; em 74,2% foram apresentadas emendas (em 9 casos foram mais de 100 

e no mais extremo, 572 emendas); 39,4% permaneceram com o mesmo conteúdo dos artigos 

da proposição original; 60,6% permaneceram com o mesmo número de artigos (dois casos 

extremos receberam mais de 20 artigos adicionais); e 24,2% receberam vetos parciais (a 

figura 5 registra apenas 4 dos 16 vetos parciais, a fim de exemplificar que alguns foram 

apreciados cerca de três anos depois). 

Foi observada uma rejeição de MPV no final de 2002 e outras duas no início de 2003 

(fase de transição de presidentes). Não ocorreram vetos totais de MPV.  

                                                           
114 Todas as proposições foram convertidas em lei, exceto as três marcadas como rejeitadas e as duas, como revogadas. 
115 Por exemplo: redução de alíquotas de contribuições que financiam a saúde e  retirada de restrições existentes em relação 

ao tabagismo. 
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No caso dos PL, 43,0% das proposições ainda se encontravam tramitando em março 

de 2009 (apêndice H.5). Destes, 64,8% estavam apensados a outros PL. Encontravam-se 

arquivados 53,4%; 0,8% foram devolvidos ao autor; e um PL foi transformado em nova 

proposição. Dos aprovados pelo Congresso, 7 foram vetados totalmente (0,2%) e 2,6% foram 

convertidos em lei ordinária.  

Dos 115 PL convertidos em norma, 33,0% foram de autoria do Executivo, 30,4% de 

senadores, 36,5% de deputados e apenas um PL era de outra autoria (apêndice H.5). A tabela 

19 apresenta a situação de tramitação, segundo grupo temático da saúde. Leis sobre ações e 

serviços de saúde foram as mais frequentes (29,6%), seguindo-se as simbólicas (25,2%), 

redução de riscos (20,0%), benefícios (17,4%) e direitos (7,8%). 

As leis provenientes de PL de autoria do Legislativo foram mais frequentes que as do 

Executivo em todos os grupos temáticos, exceto no de direitos (apêndice H.6). Ao se 

considerar o desempenho da coalizão, seus membros predominaram como autores de 67,8% 

das leis ordinárias provenientes de PL. 

Dispositivos de urgência foram usados em 5,8% dos PL, na maior parte a urgência 

legislativa (90,9%). O Executivo teve 43,6% de seus PL objetos de urgência, - numa maior 

frequência de urgências legislativas (64,7%) - e em 76,5% das vezes em que os PL do 

Executivo tramitaram em regime de urgência houve conversão em lei; de modo que 68,4% 

das leis de sua autoria tramitaram com urgência (apêndice H.13). 

No caso dos PL de deputados (apêndice H.13): 5,1% foram objeto de urgência (95,3% 

destes de urgências legislativas), houve conversão em lei em 3,8% das vezes em que 

tramitaram em regime de urgência, e 19,0% das leis de sua autoria tramitaram com urgência. 

No caso dos PL de senadores (apêndice H.13): 5,4% foram objeto de urgência (87,5% destes 

de urgências legislativas), houve conversão em lei em 50,0% das vezes em que tramitaram em 

regime de urgência, e 11,4% das leis de sua autoria tramitaram com urgência. Outro tipo de 

autor apresentou apenas um PL relacionado à saúde que se encontrava ainda tramitando sem 

urgência. A urgência foi usada com maior frequência (apêndice H.14) em PL da área de 

redução de riscos (58,9%), seguindo-se a de ações e serviços de saúde (22,1%), benefícios 

(14,2%), direitos (3,6%) e simbólicos (1,2%). 
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Figura 4 - Fluxo de tramitação de 82 projetos de lei do Congresso Nacional relacionados à 

saúde (arquivados ou convertidos em lei ordinária), com tramitação iniciada entre 1999 e 2006 e 

finalizada até março de 2009. 
Fonte: Banco de dados do estudo. 
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Figura 5 - Fluxo de tramitação de 77 medidas provisórias relacionadas à saúde, com 

tramitação iniciada entre 1999 e 2006 e observada até 2009, por grupos temáticos. 
Fonte: Banco de dados do estudo. 
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O tipo de apreciação mais frequente entre os PL relacionados à saúde (apêndice H.15) 

que ingressaram na Câmara foi o conclusivo pelas comissões (66,0%). Entre os PL 

convertidos em lei, o Plenário efetivamente definiu 39,1% e as comissões, 59,1% (apêndice 

H.15). Considerando a autoria dos PL, o tipo de apreciação mais frequente na Câmara foi a 

pelo Plenário, para os do Executivo (56,4%) e pelas comissões, para os de deputados (66,2%) 

e senadores (69,6%). As comissões efetivamente definiram 66,7% das leis de deputados e 

82,9% das de senadores e o Plenário definiu 71,1% das leis do Executivo. Entre os PL vetados 

totalmente, todos haviam sido aprovados conclusivamente pelas comissões (apêndice H.15).  

O grupo temático com maior proporção de apreciação pelas comissões (apêndice 

H.16) na Câmara foi o de temas simbólicos (91,9%), seguido pelo de ações e serviços de 

saúde (74,9%), o de benefícios (69,6%) e de redução de riscos (54,2%). As proposições no 

grupo sobre direitos, foram deliberadas em iguais proporções pelo plenário e pelas comissões 

(apêndice H.16). Nos PL convertidos em lei, as comissões predominaram nos grupos de temas 

simbólicos (89,7%) e a produção foi praticamente compartilhada nos demais, principalmente 

no de redução de riscos, embora tenham sido observadas pequenas vantagens para as 

comissões nos grupos sobre benefícios (55,0%) e direitos (55,6%), e para o Plenário, na 

produção de leis no grupo de ações e serviços de saúde (52,9%). Ocorreram vetos totais em 

todos os grupos (apêndice H.16). 

Devido a grande quantidade de projetos, a análise de fluxo dos PL foi dividida em 

quatro subgrupos, com suas respectivas figuras.  A figura 6 apresenta os PL relacionados à 

saúde convertidos em lei
116

 e as demais: os não-convertidos vetados totalmente (figura 7), os 

arquivados de autoria do presidente, de senadores e de comissões da Câmara (figura 8), e os 

arquivados de autoria de deputados (figura 9).
117

  

 

                                                           
116 A figura 5 ilustra 96 PL convertidos em lei, mas outros 19 também são considerados nas estatísticas apresentadas nesse 

estudo, sendo 10 de autoria do presidente. 
117 As três primeiras dessas figuras ilustram a totalidade dos PL nas situações mencionadas, enquanto que a última, 

representando uma situação bem mais frequente que as demais, ilustra uma amostra que incluiu pelo menos cinco PL 

sorteados em cada tema inserido nos grupos temáticos da classificação de saúde. 
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Tabela 19 - Distribuição da situação de tramitação em março de 2009 de proposições 

na via ordinária relacionadas à saúde com ingresso na Câmara entre 1999 e 2006, segundo 

grupos temáticos da saúde. 

Tipo de proposição / Situação 
Grupos temáticos da saúde 

ACO BEN DIR RIS SIM Total % 

  Convertida em lei 34 20 9 23 29 115 2,6 

PL Vetada total 2 1 1 2 1 7 0,2 

  Arquivada 774 651 114 730 72 2341 53,4 

  Devolvida ao autor 9 14 1 11 0 35 0,8 

  Nova proposição 0 1 0 0 0 1 0,0 

  Tramitando 542 581 136 591 34 1884 43,0 

  Total 1361 1268 261 1357 136 4383 100,0 

  Convertida em lei 76 0 0 1 0 77 93,9 

PLN Vetada total 0 0 0 0 0 0 0,0 

  Tramitando 0 0 0 0 0 0 0,0 

  Não tramitando 5 0 0 0 0 5 6,1 

  Total 81 0 0 1 0 82 100,0 

  Convertida em lei 36 9 1 13 0 59 84,3 

MPV Vetada total 0 0 0 0 0 0 0,0 

N.ORC Tramitando 3 2 0 1 0 6 8,6 

  Não tramitando 4 1 0 0 0 5 7,1 

  Total 43 12 1 14 0 70 100,0 

  Convertida em lei 5 2 0 0 0 7 100,0 

MPV Vetada total 0 0 0 0 0 0 0,0 

ORC Tramitando 0 0 0 0 0 0 0,0 

  Não tramitando 0 0 0 0 0 0 0,0 

  Total 5 2 0 0 0 7 100,0 

 

Fonte: Banco de dados do estudo.  

Legendas: PL – projeto de lei ordinária; PLN – projeto de lei do Congresso Nacional; MPV – medida provisória; 

ACO - ações e serviços de saúde; BEN - benefícios relacionados à saúde; DIR - direitos relacionados à saúde; RIS - redução 

de riscos à saúde; SIM - simbólico; N.ORC – não orçamentária; ORC – orçamentária. 
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A figura 6 mostra que o conjunto dos PL convertidos em lei ordinária, em geral, 

possui uma fluxo mais lento (nos vários grupos temáticos) que as demais vias e os outros 

tipos de proposição nessa via. Contudo, os PL exitosos do Executivo tramitaram três vezes 

mais rapidamente que o dos parlamentares (apêndice H.7). Vetos parciais foram frequentes 

(23,5%) nos PL de todos os autores, inclusive do próprio Executivo. Aqui também os vetos 

tenderam a ser deliberados anos depois e, praticamente, em apenas três períodos específicos 

nos anos de 2004, 2008 e 2009. 

Entre os PL vetados totalmente (figura 7) não havia nenhum do Executivo, os tempos 

médios de tramitação até o veto foram longos, superando 1200 dias, chegando a 1878 dias no 

grupo de ações e serviços de saúde (apêndice H.8). As deliberações sobre os vetos também 

ocorreram anos depois de sua aposição pelo presidente; novamente, nos três períodos 

específicos já mencionados.  

Os 25 PL arquivados de autoria de comissões (20 dos quais originados em comissões 

temporárias) da Câmara (figura 8), mais frequentemente finalizaram a tramitação em blocos 

ao final das legislaturas (84%), indicando que não receberam os pareceres exigidos no prazo 

adequado. Um dos blocos foi rapidamente arquivado em virtude de apresentação das 

propostas quase que no final da legislatura. Quanto à votação do PL por comissão de mérito: 

52% não tiveram o parecer votado por nenhuma comissão de mérito; 3% foram prejudicados 

(impossibilitando outras votações sobre o projeto); e 36% foram arquivados mesmo tendo 

pelo menos um parecer favorável de comissão de mérito. 

Dos 20 PL arquivados de autoria do Executivo, apenas um foi finalizado ao término 

das legislaturas, 60,0% foram retirados pelo autor e 35%, prejudicados.  Sobre a votação do 

PL por comissão de mérito, apenas um PL (5%) possuía parecer (no caso, favorável) de 

comissão de mérito. 

Os 32 PL arquivados de senadores foram rejeitados (75%) ou prejudicados (25%) – 

sofrendo algum tipo de decisão. Sobre a votação do PL por comissão de mérito: um PL 

(3,1%) não teve o parecer votado por nenhuma comissão de mérito; 25% foram prejudicados; 

e 71,9% possuíam parecer de comissão de mérito (destes, 87% foram pela rejeição do PL). Os 

PL arquivados do Senado tramitaram por mais tempo (média de 1318,6 dias) que os do 

Executivo (média de 700 dias) e das comissões (488,6 dias). 
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Figura 6 - Fluxo de tramitação de 96 projetos de lei ordinária relacionados à saúde, com 

ingresso na Câmara entre 1999 e 2006 e convertidos em lei ordinária até março de 2009, por autoria e 

grupos temáticos. 
Fonte: Banco de dados do estudo. 
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Figura 7 - Fluxo de tramitação de 7 projetos de lei ordinária relacionados à saúde, com 

ingresso na Câmara entre 1999 e 2006 e totalmente vetados pelo presidente até março de 2009, por 

autoria e grupos temáticos. 
Fonte: Banco de dados do estudo. 
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Figura 8 - Fluxo de tramitação de 77 projetos de lei ordinária relacionados à saúde, com 

ingresso na Câmara entre 1999 e 2006 e arquivados até março de 2009, por autoria selecionada 

(comissões da Câmara, Executivo e senadores) e grupos temáticos. 
Fonte: Banco de dados do estudo. 
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Figura 9 - Fluxo de tramitação de 128 projetos de lei ordinária relacionados à saúde, com 

ingresso na Câmara entre 1999 e 2006 e arquivados até março de 2009, por autoria selecionada 

(deputado) e grupos temáticos. 
Fonte: Banco de dados do estudo. 
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A figura 9
118

 indica que projetos de deputados arquivados nos temas de saúde 

apresentam longas tramitações, que finalizam ao término das legislaturas ou após deliberações 

que afetaram blocos de PL. Entre os 19 PL de deputado arquivados, pertencentes ao grupo de 

ações e serviços de saúde e que tramitaram com urgência, um foi rejeitado pelas comissões e 

os demais prejudicados pela aprovação de um dos projetos que tramitavam em conjunto, de 

modo que é provável que os PL arquivados conjuntamente tenham contribuído para o 

conteúdo do PL exitoso.  

Entre os 20 PL arquivados na mesma situação acima, mas do grupo de benefícios, 

também apenas um foi rejeitado pelas comissões e os demais prejudicados pela aprovação de 

outro projeto. Os 3 PL do grupo de direitos foram prejudicados, como também o único PL 

simbólico. Já na amostra de PL de deputado arquivados sem regime de urgência (excluindo o 

grupo de redução de risco), 52,9% dos PL foram arquivados ao fim da legislatura (sem 

decisão) e a proporção de arquivamento por prejudicialidade foi mais baixa que nos PL 

arquivados e com urgência (20,6%).  

As figuras 10 e 11 destacam os PL convertidos em lei ordinária e que foram objeto de 

urgência. No caso da urgência constitucional (figura 10), os PL do Executivo experimentam 

uma rápida tramitação. Isso só não ocorreu num PL apresentado ao fim do mandato de um 

presidente e que acabou aprovado no mandato de outro presidente, bem como em dois casos 

em que a urgência foi cancelada pelo próprio Executivo. Vetos parciais ocorreram em 45,5% 

desses PL, geralmente deliberados anos depois, na legislatura seguinte. A urgência legislativa 

entre os convertidos em lei ordinária (figura 11) foi mais empregada nos PL do Executivo que 

nos do Legislativo. 

Em muitos dos casos ocorreu solicitação de urgência em ambas as Casas e a partir do 

momento em que foram solicitadas geralmente acompanharam-se de rápida conversão do 

projeto em lei, principalmente no caso do Executivo. Contudo, há PL de deputados que 

mesmo em urgência tramitaram por mais de um ano antes de serem convertidos em lei (figura 

11). 

 

                                                           
118 A figura 9 apresenta 128 PL, obtidos a partir de 2264 PL arquivados de autoria de deputados. Estão ilustrados todos os PL 

com urgência (exceto no grupo temático de redução de riscos, no tema sobre segurança, uma vez que no período do estudo 

foi apresentado grande quantitativo de propostas, 92 PL  (principalmente sobre o controle de armas), dos quais foram 

sorteados 5. Assim, estão exemplificados 64 PL arquivados com urgência e mais 64 PL sem regime de urgência (sorteados 

em cada tema, incluindo as proposições principais até um máximo de 5 por tema). O objetivo foi ilustrar tramitações 

resultando em arquivamento segundo temas e, não, obter dados representativos do conjunto. Contudo, há dados que 

representam subconjuntos completos, como, por exemplo, todos os PL em urgência dos grupos, que não o de redução de 

risco.  
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Figura 10 - Fluxo de tramitação de 11 projetos de lei ordinária relacionados à saúde, com 

ingresso na Câmara entre 1999 e 2006, convertidos em lei ordinária até março de 2009 e objeto de 

urgência constitucional, por autoria e grupos temáticos. 
Fonte: Banco de dados do estudo. 

 

 

5.5 Sumário do capítulo 

 

 

Os dados do subconjunto de proposições relacionadas à saúde, em geral, reproduzem 

aqueles para o conjunto geral de proposições, mas com algumas especificidades, 

principalmente a relevância do nível constitucional nas políticas de saúde. Também 

contribuem para o esclarecimento de alguns aspectos das hipóteses do estudo. 

 Novamente, não foram encontrados sinais de demarcação da agenda entre os Poderes 

nessa política social nas três vias legislativas. Também foram observadas especializações 

temáticas nessas vias (tabela 20).  
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Figura 11 - Fluxo de tramitação de 31 projetos de lei ordinária relacionados à saúde, com 

ingresso na Câmara entre 1999 e 2006, convertidos em lei ordinária até março de 2009 e objeto de 

urgência legislativa, por autoria e grupos temáticos. 
Fonte: Banco de dados do estudo. 
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A tabela 20 indica que, em geral, os grupos de ações e serviços de saúde e de 

benefícios foram os mais frequentes em todas as vias e em ambas as Casas, mas o de redução 

de risco de doença também se destacou na via ordinária. A especialização temática mais 

evidente entre as vias foi a do grupo sobre projetos simbólicos, apenas apresentados na via 

ordinária e, como no conjunto de todas as áreas de política, gerando as menores proporções 

(tabela 20). A agenda considerada em cada Casa diferiu basicamente por uma maior 

participação do grupo de redução de risco de doença na Câmara que no Senado (tabela 20).  

Também na saúde as proporções de temas presentes nas normas produzidas não 

corresponderam às proporções dos temas que ingressaram nas Casas: o grupo de ações e 

serviços de saúde foi super representado na produção das duas vias de maior hierarquia e o 

simbólico, na via ordinária. 

Ainda sobre a agenda, foram reforçados: a ocorrência da predileção da atuação direta 

do Executivo em projetos com impacto no orçamento federal, a maior atividade do 

Legislativo em todas as vias (também baixa participação das comissões nas autorias de 

propostas), bem como uma atividade propositiva diferenciada de presidentes e oposições nos 

dois períodos de governo estudados (inclusive de acordo com demandas específicas, como em 

2001, em discussões envolvendo a previdência). 

No caso dos presidentes, foram evidentes as diferentes escolhas estratégicas em 

matérias orçamentárias na via ordinária quanto ao uso de PLN ou MPV (especificamente para 

os créditos extraordinários). Os tempos médios mais prolongados para aprovação das leis por 

meio do PLN (um instrumento regular e de rito acelerado), com menor recurso à urgência, 

associados a uma maior utilização de MPV para esses fins no primeiro mandato de LS, 

sugerem uma maior dificuldade para coordenar a coalizão naquele período que no último 

mandato de FHC. 

Em comparação ao conjunto geral de temas, as taxas dominância do Executivo 

também se comportaram de modo inversamente proporcional à hierarquia das vias. Contudo, 

isso não ocorreu em relação às taxas de sucesso, pelo melhor desempenho do Executivo na 

via constitucional, mas inferior na via complementar (tabela 21). Mesmo considerando a 

produção de todos os autores, a via constitucional obteve uma taxa de sucesso bem superior à 

obtida no conjunto geral de temas, superando a das demais (tabela 21). 

Como no conjunto geral, a predominância do Executivo foi contrariada no caso dos 

PL. A coalizão manteve a predominância na produção das vias constitucional e ordinária 

(nesse caso graças ao Executivo, pois a oposição aprovou mais leis ordinárias provenientes de 
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PL que os parlamentares da coalizão, embora isso possa ser explicado pela alternância de 

poder), mas além da baixa produção na complementar, compartilhou os êxitos nessa via com 

a oposição (uma lei complementar para cada em temas comprometendo o orçamento federal). 

 

 

Tabela 20 - Proporção de grupos temáticos da saúde de projetos apresentados e 

aprovados nas vias legislativas, segundo a perspectiva de tramitação na Câmara ou no Senado, 

de  proposições com ingresso entre 1999 e 2006 e situação de tramitação observada em março 

de 2009. 

 Via Constitucional Via Complementar Via ordinária (PL) 

Grupo  Tramitação  

(*) 
Aprov. 

 (**) 

Tramitação 

(*) 
Aprov. 

(**) 

Tramitação  

(*) 
Aprov. 

(**) 
temático SF CD SF CD SF CD 

ACO 50,0 31,8 88,9 52,0 41,6 100,0 36,4 31,1 29,6 

BEM 37,5 42,6 11,1 44,0 38,9 0 33,2 28,9 17,4 

DIR 6,3 7,4 0 0 0 0 4,6 5,9 7,8 

RIS 6,3 18.2 0 4,0 19,5 0 21,1 31,0 20,0 

SIM 0 0 0 0 0 0 4,7 3,1 25,2 

n 48 148 9 25 113 2 286 786 115 

 

Fonte: Banco de dados do estudo. 

Legenda: SF: projeto com tramitação no Senado Federal; CD: projeto com tramitação na Câmara dos Deputados; 

PL: projeto de lei ordinária; ACO - ações e serviços de saúde; BEN - benefícios relacionados à saúde; DIR - direitos 

relacionados à saúde; RIS - redução de riscos à saúde; SIM – simbólico; n: total de proposições que corresponde a 100% em 

cada coluna; Aprov. – aprovados. 

Nota: (*) Os dados das perspectivas de tramitação referem-se a projetos de todos os autores que tramitaram na Casa 

especificada. (**) Segundo a perspectiva da Câmara.  

 

 

Persistiu o achado de tempos médios de tramitação das propostas do Executivo 

transformadas em norma legal mais rápidos que os do Legislativo em todas as vias, como 

também a maior celeridade na tramitação de leis da coalizão, até mais rapidamente que no 

conjunto geral de temas (tabela 22). 

Entre outras regularidades do modelo sistêmico de produção legislativa e também com 

a abordagem estratégica dos atores, reiteradas pelo grupo de proposições da saúde, destacam-

se: 

- a rápida tramitação das propostas orçamentárias;  
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- o destaque do Senado na via constitucional; 

- a relevância da urgência tanto para coalizão quanto para a oposição e a maior 

eficiência do recurso para as propostas do Executivo (beneficiados mais pela urgência 

legislativa, que pela constitucional); 

- a produção de leis ordinárias provenientes de PL com temas de menor impacto, como 

os temas simbólicos (11,2%  e na maior parte de autoria do Legislativo), mas também com  

maior quantitativo de leis sobre temas de maior impacto (também com um maior número de 

autoria do Legislativo que do Executivo), além disso temas simbólicos não tiveram expressão 

nos níveis hierárquicos superiores; 

- baixa produção de autoria das próprias comissões (nenhuma lei aprovada nas três 

vias);  

- divisão dos locais de definição preferenciais para os projetos do Executivo (plenário) 

e dos parlamentares (comissões); 

- consenso total em torno dos vetos presidenciais, que foram todos aceitos (no período 

estudado) e, em geral, definidos anos após sua ocorrência. 

A análise de fluxo das proposições indicou que mecanismos de não-decisão, como o 

arquivamento ao final das legislaturas, foram frequentes nas vias constitucional e 

complementar (mais de 70% dos casos). Em todas as vias, os projetos do Executivo raramente 

foram rejeitados ou arquivados ao final da legislatura, pois ou foram retirados (60% no caso 

dos PL) ou prejudicados pela deliberação de outra proposta. Os PL arquivados de senadores 

sofreram destino diferente: 75% foram formalmente rejeitados. Os PL arquivados de autoria 

de comissões foram arquivados ao final da legislatura (84%), bem como os arquivados de 

deputados tramitando sem urgência (53%). Os PL arquivados de deputados, que tramitaram 

com urgência foram na maior parte prejudicados. 

A análise mais detalhada da tramitação das proposições também indicou um alto nível 

de participação do Legislativo na tentativa de modificar os projetos originais. Na via 

constitucional, quase 80% das emendas constitucionais relacionadas à saúde foram objeto de 

emenda substitutiva durante sua tramitação na Câmara. Na via complementar, as duas leis 

foram objeto de substitutivo. Na via ordinária, em 74% das medidas provisórias convertidas 

em lei foram apresentadas emendas e em 58% foi necessário elaborar um projeto de lei de 

conversão, indicando que o texto foi modificado pelo Legislativo. 

Verificou-se que todos os casos de vetos totais foram em propostas com apreciação 

conclusiva pelas comissões, o que se complementa ao achado do capítulo anterior sobre o não 
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comprometimento orçamentário das propostas vetadas totalmente, indicando que o conflito 

em relação as mesmas provavelmente não seria de natureza distributiva.   

 

 

Tabela 21 - Distribuição de taxas de sucesso e de dominância, segundo as vias 

legislativas, de  proposições em todos os temas de política e nos temas relacionados à saúde, 

de autores selecionados, com ingresso na Câmara entre 1999 e 2006 e situação de tramitação 

observada em março de 2009. 

 Taxas de sucesso (%) Taxa de dominância (%) 

 Todos 

autores 
Executivo Executivo Coalizão 

Via T.A Saúde T.A Saúde T.A Saúde T.A Saúde 

Constitucional 1,3 6,1 36,8 66,7 33,3 44,4 90,5 88,9 

Complementar 2,6 1,8 53,8 33,3 56,0 50,0 72,0 50,0 

Ordinária 9,0 5,1 76,6 76,4 76,9 70,2 89,2 85,7 

   PL 3,3 2,6 46,6 48,7 32,8 33,0 76,9 67,8 

   MPV 77,7 85,7 77,7 85,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

   PLN 91,7 93,9 91,7 93,9 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Banco de dados do estudo. 

Legenda: T.A. – todas as áreas de política. 

 

 

A respeito da hipótese analítica sobre os tipos de interação entre os Poderes, mais 

detalhes foram adicionados, permitindo maiores considerações após a apresentação do estudo 

de caso no capítulo seguinte. Foi ampliado o suporte para a hipótese de que quanto maior o 

impacto orçamentário, maior o envolvimento do Executivo e da coalizão e o nível de conflito 

nas fases da tramitação. Por exemplo, pela identificação de gradação do impacto orçamentário 

dos grupos temáticos que se associaram às áreas de maior interesse do Executivo. 
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Tabela 22 - Distribuição de tempos médios de tramitação, segundo as vias legislativas, 

de  proposições convertidas em norma legal em todos os temas de política e nas relacionadas 

à saúde, de autores selecionados, com ingresso entre 1999 e 2006 e situação de tramitação 

observada em março de 2009. 

 Tempo médio de tramitação (dias) 

Via Executivo Deputado Senador Coalizão Oposição 

 T.A. S T.A. S T.A. S T.A. S T.A. S 

Constitucional 315 225 985 1070 1323 575 892 402 1382 1050 

Complementar 520 520 1093 1093 656 656 553 553 961 961 

Ordinária * * * * * * * * * * 

   PL 451 393 1064 1241 1129 1193 788 784 1134 1297 

   MPV 91 97 - - - - - - - - 

   PLN 63 85 - - - - - - - - 

Fonte: Banco de dados do estudo. 

Legendas: T.A.- todas as áreas de política; S – saúde. 

Nota: (*) Não calculada. 

 

 

Foram mantidos indícios da significativa ocorrência de liderança da coalizão (até com 

uma maior participação do Executivo na via constitucional). A possibilidade de cooperação 

institucionalizada na aprovação de propostas orçamentárias de rotina foi fortalecida pelo 

achado de que quase 75% dos PLN da saúde abordavam abertura de créditos extraordinários 

para a manutenção das atividades do governo. A liderança do Legislativo em projetos 

simbólicos não ficou caracterizada, pois os parlamentares da coalizão também predominaram 

nesse grupo temático. O sucesso da autoria da oposição na aprovação de mais leis ordinárias 

que os parlamentares da coalizão também não caracterizou a liderança do Legislativo devido 

ao provável efeito da alternância de poder e pelo fato de a soma com os PL exitosos do 

Executivo ter mantido a predominância da coalizão. 

Na via complementar, a baixa produção quantitativa, o mais baixo desempenho da 

coalizão e algum sucesso da oposição podem estar associados à cooperação ou a situações de 

impasse. Por exemplo, é nessa via que o debate sobre o financiamento da saúde está 

ocorrendo.  

Em resumo, o detalhamento propiciado pelo aprofundamento nas informações sobre a 

tramitação das proposições relacionadas à saúde, devido ao conceito ampliado de saúde 

utilizado, aumentou a utilidade dos dados para além da área estrita dessa política (ainda que se 
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reconheça que a classificação foi mais sensível para os temas da saúde). As especificidades 

das vias, de seus tipos de proposições e dos resultados quantitativos e temporais associados 

ficaram demonstradas, tanto no conjunto de todos os temas, quanto no relacionado à saúde e 

reforçam a necessidade de uma análise desagregada de cada via legislativa estratégica.  

Diante da centralidade do comprometimento do orçamento federal observado até aqui 

e do achado de que o grupo de ações e serviços de saúde apresentou o maior nível de 

comprometimento, a produção legislativa relacionada a um dos temas desse grupo, o 

financiamento do sistema de saúde pública do País, foi selecionada para o estudo de caso 

apresentado no capítulo 6. 
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6 ESTUDO DE CASO SOBRE O FINANCIAMENTO DA SAÚDE 

 

 

Nesse capítulo, o caso do financiamento do sistema público de saúde do Brasil é 

analisado, a fim de obter mais elementos para a discussão sobre os tipos de interação entre os 

Poderes na definição do componente normativo de políticas públicas. Inicialmente é 

apresentado o contexto da política, desde antes de sua ―constitucionalização‖, por meio da 

criação do Sistema Único de Saúde (SUS), até o estágio de implantação atual.
119

 Essas 

informações contribuem para a seção que justifica a seleção do caso. Em seguida, são 

apresentadas as histórias legislativas das principais proposições legislativas sobre o 

financiamento da saúde, debatidas pelo Congresso Nacional desde 1988. Finalmente, o caso é 

sintetizado, segundo a perspectiva do modelo sistêmico de produção legislativa e da 

abordagem estratégica dos atores. 

 

 

6.1 Contexto 

 

 

A política de saúde no Brasil é um destacado exemplo entre vários outros de políticas 

públicas em que a atual Constituição buscou estabelecer as diretrizes para a implantação 

(COUTO e ARANTES, 2008). Fleury (2009) inclui a constitucionalização entre os três 

movimentos que caracterizaram a Reforma Sanitária brasileira.
120

 

No caso da saúde, a observação dos textos constitucionais que o País já adotou indica 

uma evolução desde a completa ausência de menção da organização de serviços públicos de 

saúde até o envolvimento amplo do Estado na definição da política de saúde e da prestação de 

serviços. O apêndice I apresenta a evolução os dispositivos relacionados à saúde nas 

Constituições do Brasil. 

                                                           
119 A contextualização utilizou dados e argumentos presentes em estudos prévios do autor (GOMES, 2007a; 2008a; 2008b). 
120 Os três movimentos destacados por Fleury (2009) são: a subjetivação, a constitucionalização e a institucionalização. A 

subjetivação ―diz respeito à construção de sujeitos políticos, a constitucionalização trata da garantia de direitos sociais e a 

institucionalização trata do aparato institucional – incluindo os saberes e práticas – que implementam a política de saúde‖. 
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Nesse processo, conquistas sociais (e até expressões
121

) de constituições anteriores 

foram sendo mantidas e outras incorporadas: 

(...) acompanhando o processo histórico de ampliação dos direitos do cidadão.  Ao longo de 

quase 200 anos, a sociedade brasileira partiu de uma visão política mais liberal do Estado - garantidor das liberdades 

individuais e da segurança coletiva -, passando pelo Estado promotor do desenvolvimento e garantidor de direitos trabalhistas 

e da reprodução da força de trabalho, até chegar ao Estado provedor, bem-feitor e garantidor de direitos sociais, não apenas 

vinculados à condição de trabalhador, mas à condição de cidadão (GOMES, 2008a). 

 

Contudo, a progressividade na incorporação de direitos sociais observada nas 

Constituições brasileiras não indica necessariamente que as mudanças foram incrementais, 

pois apesar da semelhanças em algumas expressões e dispositivos constitucionais, a 

Constituição de 1988 provocou uma alteração estruturante no sistema de saúde.  

As próximas seções apresentam o contexto que conduziu à criação do SUS, os 

principais dispositivos constitucionais relacionados à saúde e o contexto que resultou da 

Constituinte. 

 

 

6.1.1 Contexto prévio à Constituição de 1988 

 

 

Antes de 1988, a assistência médico-hospitalar prestada à parcela da população então 

denominada de ―indigente‖ era realizada por alguns municípios e estados e, principalmente, 

por instituições de caráter filantrópico (SOUZA, 2002), de modo que grande parte da 

demanda por assistência era reprimida ou possuía caráter de caridade e, não, de direito. Os 

serviços de saúde destinados aos trabalhadores inseridos na economia formal e seus 

dependentes eram de competência do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 

Social (Inamps), que promovia uma política baseada na ampliação da oferta não articulada de 

serviços contratados na rede privada, gerando ineficiências. Ao Ministério da Saúde cabia 

promover ações de proteção geral da sociedade, como o combate às epidemias e endemias. 

Rodriguez Neto (2003) salientou o papel do Legislativo na discussão dos problemas 

do setor, destacando que a partir da realização do 1º Simpósio Nacional de Política de Saúde 

promovido pela Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, em 1979, sob assessoria do 

Centro Brasileiro de Estudos da Saúde (Cebes), a proposta que originaria o SUS foi colocada 

para o debate público. O documento discutido no evento – ―A questão democrática na área da 

                                                           
121 A competência da União e Estados para ―cuidar da saúde e assistência públicas‖ foi citada em 1934 e também em 1988, 

desta feita com a inclusão dos Municípios. Curiosamente, a menção ao funcionamento de cemitérios iniciada em 1891 apenas 

foi retirada em definitivo a partir de 1967 (apêndice I). 
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saúde‖ – acabou transformando-se no documento final do Simpósio e na ―cartilha‖ do 

movimento sanitário (composto por profissionais da saúde, centros universitários e setores da 

sociedade organizada). 

Segundo Rodriguez Neto (2003), em novembro de 1981, com o agravamento da crise 

da previdência, foi criado o Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária 

(Conasp), que promoveu experiências de reorganização dos serviços de saúde. Em novo 

Simpósio Nacional de Política de saúde, também realizado na Câmara dos Deputados, foi 

divulgada uma versão do plano do Conasp para as ações de saúde. O plano foi aprovado em 

1982 e tinha como características: racionalizar gastos, modificar o sistema de pagamento por 

procedimentos específicos para procedimentos mais agregados, além de promover a eficácia 

técnica de programas e da rede de assistência, então sob a responsabilidade do Ministério da 

Previdência. Criou-se o Programa de Ações Integradas de Saúde (Pais), com maior integração 

das unidades federadas e municipais, ocupando suas capacidades instaladas. Por meio do Pais 

foram realizadas experiências em municípios como Niterói, Lajes e Curitiba. Em maio de 

1984, todos os estados já participavam desse programa. 

A disputa entre o Ministério da Previdência e o Ministério da Saúde sobre o controle 

das ações e serviços de saúde desgastou o movimento sanitário que possuía integrantes 

atuando em ambos os ministérios, os quais discordavam sobre os meios para a implantação 

das diretrizes da reforma sanitária (RODRIGUEZ NETO, 2003). Entretanto, em 1986, por 

ocasião da realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), foram refeitas alianças e 

traçadas estratégias que propiciaram uma unidade e consistência das propostas que seriam 

defendidas na Constituinte (RODRIGUEZ NETO, 2003). 

A Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco) assumiu 

papel de destaque nesse contexto. Por exemplo, o 1º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva 

também realizado em 1986 defendeu propostas, que representaram a base do que foi discutido 

na Constituinte.
122

 

Em 1987, pressionado pela necessidade de mudanças, o Inamps adotou medidas na 

direção de uma cobertura universal de clientela, a exemplo da criação do Sistema Unificado e 

Descentralizado de Saúde (SUDS), mas mantendo a lógica da centralização das decisões na 

União, pois foi implementado por meio de ―convênios‖ entre o Inamps e os Estados. 

                                                           
122 No 1º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva as seguintes propostas foram defendidas: o direito universal e igualitário à 

saúde; o papel do estado, tanto em relação às ações específicas setoriais, quanto às políticas econômicas e sociais; a natureza 

pública das ações de saúde e o papel supletivo do setor privado; a criação do Sistema Único de Saúde, com suas 

características e conteúdos, inclusive a saúde ocupacional; o financiamento ampliado e diversificado do SUS; e as relações de 

subordinação das políticas de insumos (medicamentos, sangue, etc.), de equipamentos, de ciência e tecnologia, e de recursos 

humanos em relação à política de saúde (RODRIGUEZ NETO, 2003). 



185 

 

 

Falleti (2009) estudou a evolução do sistema de saúde do Brasil de 1964 a 1988 e 

sugeriu que as mudanças no sistema não teriam resultado de uma conjunção crítica (política 

ou econômica), mas teriam sido graduais (pela existência de experiências prévias de 

descentralização visando um novo modelo de atenção à saúde), mas, como  Fleury (2009) 

destacou: 

(...) a Constituição Federal de 1988, ao introduzir o conceito de Seguridade Social e criar o 

Sistema Único de Saúde, representou uma ruptura com o modelo tanto de Estado quanto de cidadania anteriores, em resposta 

à mobilização social que a antecedeu (...) A Constituição Federal de 1988 representa uma profunda transformação no padrão 

de proteção social brasileiro, consolidando, na lei maior, as pressões que já se faziam sentir há mais de uma década. 

 

As disputas ocorridas durante a Assembléia Nacional Constituinte de 1987/1988 em 

torno da definição do sistema de saúde revelaram profundas divergências na sociedade a 

respeito do papel dos setores públicos e privados na conformação do novo sistema de saúde, 

numa época em que era dominante no mundo a tendência para uma redução do papel dos 

Estados nas políticas sociais.
123

 

 

 

6.1.2 A saúde na Constituição de 1988 

 

 

O resultado do trabalho da Constituinte interessa às políticas de saúde, não apenas nos 

mais destacados artigos de 196 a 200, que abordam o SUS, mas também em vários outros em 

que a saúde faz interface com outras políticas, como: a educação, a proteção à infância, a 

comunicação social, etc. Até no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias há 

dispositivo de grande interesse para o financiamento da saúde. Os dispositivos específicos e 

os associados são apresentados em maior detalhe no apêndice J e dão a dimensão da elevada 

influência normativa em políticas específicas que os constituintes buscaram garantir. 

A Constituição estabeleceu que a saúde é direito de todos e dever do Estado, prevendo 

também o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. O SUS foi instituído como uma rede de ações e serviços regionalizada, 

hierarquizada e organizada de acordo com as diretrizes: da descentralização, com direção 

                                                           
123 A proposta de uma maior atuação do Estado por meio da universalização dos serviços de saúde contrariou o pensamento 

político e econômico vigente nos países capitalistas centrais, que preconizava o enfraquecimento do Estado de Bem-Estar. 

Elaine Behring (2000) identificou uma adesão ao neoliberalismo na América Latina no final dos anos 1980, conformada 

pelas características políticas e econômicas da região: o autoritarismo político e a pobreza. A autora concordou com Sônia 

Draibe, a qual sugeriu que a respeito dos programas sociais o neoliberalismo baseou-se no trinômio da focalização, 

privatização e descentralização, por meio de cortes nos gastos sociais para o equilíbrio financeiro do setor público (DRAIBE, 

1988). Segundo Pochmann (2004), entre os países capitalistas menos desenvolvidos e com menor poder de influência sobre o 

contexto internacional, o Estado de Bem-Estar Social não se completou, e ainda assim, o pequeno aparato social construído a 

partir da década de 1930 passou a ser fortemente questionado pelas elites desde a crise dos anos 1980. 
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única em cada esfera de governo; do atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, e da participação da comunidade (art. 

198). Segundo o art. 194, a saúde é integrante da seguridade social, ao lado da previdência e 

da assistência social, favorecendo a integração das políticas sociais. 

A Constituição abordou a polêmica relação entre os interesses privados e públicos na 

assistência à saúde e, tomando por base um conceito ampliado de saúde (não apenas o 

relacionado às ações diretas de atenção à saúde), inseriu os pilares da política de saúde 

pública. Também reconheceu o papel do setor privado. 

 O SUS foi concebido de modo a racionalizar os esforços das unidades federadas, por 

meio da descentralização e da cooperação, e a prestar uma atenção integral à saúde de todos 

os cidadãos, não apenas a dos mais pobres. Também fomentou a participação comunitária no 

controle do sistema, fornecendo poderoso instrumento para que a sociedade venha a 

experimentar na prática toda a amplitude dos direitos normativos conquistados. 

A instituição do SUS pela Constituição de 1988 mudou drasticamente o tipo de 

atenção pública à saúde oferecida à população, o Brasil superou a fase em que grande parcela 

da população não tinha direito à atenção de saúde. 

 

 

6.1.3 Contexto pós-Constituinte 

 

 

Segundo Boschetti (2003), a seguridade social (composta pelas áreas da saúde, da 

previdência social e da assistência social) não foi implementada conforme prevista na 

Constituição, uma vez que a tendência foi de fragmentar as políticas sociais e de ameaçar as 

bases conceituais e financeiras, dificultando sua consolidação. Consequentemente, as políticas 

setoriais componentes da seguridade social enfraqueceram-se, pois precisaram disputar os 

recursos disponíveis, contrariando a determinação constitucional de repartição integrada de 

recursos para o financiamento de cada um desses componentes, por meio do orçamento da 

seguridade social. 

No caso do SUS, sua implantação ocorreu a partir da elaboração das Leis nº 8.080 e 

8.142, ambas de 1990. A certa demora na aprovação dessas leis e os vetos presidenciais em 

temas como financiamento, recursos humanos e participação social, são indicativos das 

tensões que persistiram após a Constituinte. Outro exemplo é que as funções do Inamps só 

foram complemente repassadas ao Ministério da Saúde em 1993. Na prática, as grandes 
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definições focalizaram a descentralização da gestão do setor e ocorreram por meio de Normas 

Operacionais Básicas (NOBs), apresentadas por meio de portarias do Executivo (que a rigor 

não poderiam criar novas obrigações para outros entes federados, que contrariassem o que 

está previsto em lei).  

A primeira das NOBs (1991) manteve a tradição dos ―convênios‖ (indicando que a 

União estabelecia as regras), mas, gradualmente foram sendo adotados mecanismos de 

repasses de recursos para a gestão mais autônoma de Estados e Municípios (1993, 1996), por 

meios de condicionalidades (não previstas explicitamente em lei) e critérios de capacidade 

pactuados entre gestores das três esferas de governo e aprovados pelos respectivos Conselhos 

de Saúde. A partir de 2001, maior ênfase foi direcionada à regionalização e hierarquização 

dos serviços e, mais recentemente, foram adotados pactos entre os gestores para obtenção de 

objetivos de impacto, como, por exemplo, a redução da mortalidade infantil. 

Contudo, segundo Rodriguez Neto (2003), a implantação do SUS foi realizada de 

modo a prejudicar ―o planejamento ascendente, os planos de saúde e a descentralização com 

direção única em cada esfera de governo‖, provocando o afastamento do SUS do princípio da 

integralidade da atenção à saúde. Em 2002, o Ministério da Saúde possuía mais de 60 

maneiras de repassar recursos. Não era isso o que determinava a Lei nº 8.080, de 1990. Os 

recursos tornaram-se ―carimbados‖ pelo nível central, prejudicando o planejamento e a ação 

dos conselhos de saúde. De todo o modo, o autor reconheceu que as normas do SUS 

representaram fator de resistência à ideologia predominante de ajuste fiscal (RODRIGUEZ 

NETO, 2003). 

Após várias crises de financiamento das ações e serviços de saúde na década de 

1990,
124

 alguns remediados com soluções temporárias (como a criação da Contribuição 

Provisória sobre Movimentações Financeiras - CPMF - em 1996), em 2000, foi obtida maior 

estabilidade, graças à definição, pela Emenda Constitucional nº 29, de percentuais mínimos 

para aplicação em saúde por parte de municípios e estados e a manutenção da aplicação da 

União. Como resultado, observou-se aumento da participação no financiamento por parte dos 

municípios e dos estados e retração da participação relativa da União (FRENTE 

PARLAMENTAR DA SAÚDE, 2005, 2007). 

Além da reduzida participação da União no financiamento do SUS, alterações 

constitucionais interferiram na destinação dos recursos originalmente coletados para atender à 

                                                           
124 Por exemplo, em maio de 1993 foi suspenso pelo ministro da Previdência o repasse para a saúde dos recursos antes 

destinados ao INAMPS - 25% da arrecadação da Contribuição de Empregados e Empregadores sobre a Folha. Assim, 250 

milhões de dólares mensais foram subtraídos do setor (FRENTE PARLAMENTAR DA SAÚDE, 2005; CARVALHO, 

2008). 
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seguridade social. Desde 1994, o Executivo tem buscado ampliar os recursos disponíveis no 

nível federal, por meio da criação de fundos e desvinculação de receitas. As alterações 

visaram artigos do Ato das Disposições Transitórias, submetidos a prorrogações por todos os 

governos que se seguiram.
125

 Esse grupo de alterações impacta as políticas sociais de maneira 

inversa à conexão normativa pretendida pela Constituição de 1988 e contribuiu para o 

contexto desfavorável para o financiamento à saúde que predominou na década de 1990. 

Ainda que o SUS tenha conseguido manter seus conceitos no plano legal e tenha 

obtido algum sucesso no controle social da política de saúde, na prática, a política de 

limitação nos gastos sociais, implementada desde a década de 1990, tem dificultado uma 

adequada descentralização das ações e serviços de saúde (FRENTE PARLAMENTAR DA 

SAÚDE, 2005, 2007). 

A implementação incompleta do SUS, devido a seu inadequado financiamento, afeta a 

qualidade do serviço oferecido à população e abala sua credibilidade. Isso pode ser percebido 

como falha na concepção do sistema, ao invés de falha em sua implementação. Os principais 

problemas do SUS na opinião dos brasileiros, segundo pesquisa domiciliar representativa 

realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2011) são: a falta de 

médicos, a demora no atendimento e a demora para se obter uma consulta especializada. 

A crise de confiança no sistema, por sua vez, pode dificultar a obtenção de apoio 

necessário para aprovação no Congresso Nacional de medidas para reverter o 

subfinanciamento. 

É digno de menção que enquanto um modelo de atenção universal à saúde, como o 

SUS, enfrentava dificuldades para o seu financiamento imediatamente após sua criação; o 

Banco Mundial recomendava que o setor público dos países deveria financiar: bens públicos e 

semi-públicos que fossem custo-efetivos e para os quais a demanda fosse inadequada; 

intervenções custo-efetivas que preferencialmente beneficiassem os pobres e cuidados de 

saúde de custo catastrófico (MUSGROVE, 1999). Essa visão opunha-se à universalidade e 

integralidade dos serviços oferecidos à população pelo SUS. 

                                                           
125 A Emenda Constitucional de Revisão nº 1, de 1994, criou o Fundo Social de Emergência (FSE), por meio do art. 71, ―com 

o objetivo de saneamento financeiro da Fazenda Pública Federal e de estabilização econômica, cujos recursos serão aplicados 

no custeio das ações dos sistemas de saúde‖, entre outras. A vigência seria para os exercícios de 1994 e 1995. Já em 1996 foi 

aprovado o Fundo de Estabilização Fiscal (FEF), por meio da Emenda Constitucional nº 10, de 1996, que modificou o art. 71, 

estendendo a existência do fundo para o período de 1996 e 1997.  A Emenda Constitucional nº 17, de 1997, ampliou a 

duração do Fundo até 1999. Em 2000, o Congresso Nacional aprovou a criação da Desvinculação das Receitas da União 

(DRU) pela EC nº 27, renovada pelas Emendas Constitucionais nº 42, de 2003, e nº 56, de 2007 com vigência até dezembro 

de 2011 (todas de autoria do Executivo, nos governos de Fernando Henrique Cardoso e Lula da Silva). Esses dispositivos 

vem permitindo a desvinculação de 20% dos recursos de contribuições sociais, para aplicação basicamente na formação de 

superávits primários. 
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As dificuldades observadas na implementação do SUS parecem refletir uma 

dissociação entre sua base normativa, universal e inclusiva, e seus resultados observáveis, que 

muitas vezes expressam a focalização, a seleção dos mais pobres e a prioridade dos 

procedimentos com custos catastróficos. Ao lado de casos de sucesso do SUS em programas 

específicos, que são mais adequadamente financiados, como o de transplante de órgãos e o de 

controle da Aids, alguns serviços menos complexos são inadequadamente financiados e têm 

cobertura e qualidade insuficientes. 

As dificuldades de acesso a ações e serviços de saúde por meio do SUS foram 

explicitadas durante audiência pública na Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) 

da Câmara dos Deputados, para debater questões relativas ao financiamento da saúde. Dados 

apresentados pelo Ministério da Saúde indicaram defasagens na tabela de remuneração do 

SUS e estimaram que havia 13 milhões de hipertensos que não estavam sendo tratados e 

acompanhados adequadamente e 4,5 milhões de diabéticos na mesma situação (CÂMARA 

DOS DEPUTADOS, 2007). Também foi destacado que: 25% da população portadora de 

doenças negligenciadas, como tuberculose, malária, hanseníase, entre outras, não teriam 

acesso regular ao sistema de saúde; 47% das gestantes não cumpririam o mínimo de sete 

consultas de pré-natal e 90 mil brasileiros com diagnóstico de câncer estabelecido fariam 

cirurgia e quimioterapia, mas não teriam acesso à radioterapia pela insuficiência de 

capacidade instalada (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2007). 

Além disso, é preciso considerar que o acesso da população brasileira aos serviços do 

SUS não se dá de modo uniforme, pois há desigualdades regionais. Por exemplo, Mariângela 

Cherchiglia et al. (2007), verificaram assimetria regional no acesso à diálise renal. Em 2003, 

enquanto no Sudeste a prevalência de pessoas em diálise foi de 443 por milhão de habitantes 

(p.m.h.), no Norte, foi de 140 p.m.h. 

Nesse contexto, quase 40 milhões de brasileiros, mesmo tendo direito ao atendimento 

público integral, recorrem a planos de assistência médica privados, segundo dados da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, 

2006), o que apóia a tese de Carlos Pereira (1996) de que a falta de qualidade dos serviços 

públicos fortalece a medicina privada suplementar. 

A desigualdade na qualidade de ações e serviços públicos de saúde de baixa e média 

complexidade produz um contexto de iniqüidade e de ineficiência em que a parcela mais 

pobre da população sofre restrição de acesso a serviços de qualidade (com relação à 

oportunidade e resolutividade do atendimento) para prevenir e reduzir a incidência de doenças 
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que terminam por demandar tratamentos mais caros e complexos. É o caso do deficiente 

acesso ao tratamento do diabetes e da hipertensão arterial, que pode prejudicar a prevenção de 

complicações renais, cardiovasculares e oculares e, consequentemente, aumentar a demanda 

potencial por transplante de rim, coração e córnea. 

A ambiguidade do modelo de atenção pública à saúde efetivamente adotado no País e 

expresso nas prioridades de financiamento do sistema, na prática, combina universalidade 

(para os serviços de alta complexidade e os relacionados à vigilância epidemiológica e 

sanitária) e certa seletividade para a população mais pobre (para os serviços de saúde de baixa 

e média complexidade); alimentando uma estrutura de desigualdade no acesso aos serviços de 

saúde, que se torna iníqua para os que dependem unicamente do sistema público de saúde. No 

exemplo sobre o transplante de órgãos, esse arranjo pode, até mesmo, contribuir para um 

aumento (evitável) na fila de transplante e de demanda por recursos. 

Nesse contexto desafiador à manutenção e ao desenvolvimento da seguridade social, a 

implantação do SUS tem enfrentado obstáculos, como já referido, mas também tem alcançado 

significativos êxitos, indicando o acerto da concepção do sistema e o empenho dos 

profissionais que o compõem e dos cerca de 100 mil conselheiros que atuam no controle do 

sistema em todo o País. Dados referentes às atividades desenvolvidas pelo SUS destacam a 

relevância de sua produção. 

Aproximadamente 100 mil transplantados já foram beneficiados pelo SUS, o qual 

custeia a quase totalidade dos transplantes e diálises renais realizados no País. O mencionado 

programa da Aids tem promovido o controle dessa síndrome e evitou as graves conseqüências 

de uma epidemia em maior escala. O programa de imunização, que já contava com o sucesso 

da erradicação da poliomielite, também se destacou na eliminação do sarampo e nas altas 

coberturas de vacinação de idosos contra a gripe. Em 2006, foi alcançada a certificação 

internacional de eliminação da transmissão da doença de Chagas. Na busca pela ampliação do 

acesso às ações básicas de saúde, o Programa de Saúde da Família tem ampliado sua 

cobertura progressivamente e se destacado como um dos fatores que estão contribuindo para a 

redução da mortalidade infantil. 

Segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância – Unicef (2008), o Brasil 

conseguiu reduzir quase pela metade a taxa de mortalidade infantil entre 1990 e 2006, de 46,9 

por mil para 24,9 por mil nascidos vivos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (2010), a expectativa de vida ao nascer do brasileiro entre 1980 e 2009 

experimentou um acréscimo de 10,6 anos, passando de 62,6 anos, para 73,2 anos. Embora 
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esses resultados positivos não dependam apenas das ações de saúde, certamente foram 

influenciados pelo sistema de saúde conformado pela Constituição. 

Em resumo, o SUS foi concebido pelos constituintes na lógica do Estado de Bem-

Estar redistributivo, mas, em larga medida, implementado segundo uma lógica residual,
126

 em 

função da tentativa de relativização e de limitação do direito constitucional à saúde, às custas 

do subfinanciamento e da focalização de uma política que a Constituição Federal estabeleceu 

como universal. 

Considerando a tipologia de Lowi (1972) e Wilson (1973) – abordada na seção 2.1.5 e 

que classifica a natureza da política, ao invés do modo como o Estado se organiza para prestar 

serviços aos cidadãos -, o SUS foi concebido como sendo uma política de maioria (com 

custos e benefícios para toda a sociedade), mas implantada como se fosse redistributiva (com 

custos e benefícios concentrados). Criou-se uma percepção de que recursos estariam sendo 

transferidos dos grupos mais favorecidos economicamente para os menos (um sistema ―para 

os pobres‖), o que é inadequado, pois os primeiros estão sendo beneficiados pela razoável 

qualidade dos serviços do SUS de custo catastrófico (disponíveis a todos), além de serem 

subsidiados com amplas deduções no imposto de renda
127

 nos gastos com serviços privados 

de saúde (nas áreas em que o SUS é deficiente), o que é inacessível aos mais pobres. Além 

disso, os menos favorecidos também participam do financiamento do sistema por meio do 

pagamento de impostos diretos nos produtos que consomem, até de maneira regressiva.
128

  

Tudo isso se deu contrariamente às recomendações dos Conselhos e Conferências de 

saúde que há muito recomendam, por exemplo, a solução do problema do financiamento. 

 

 

                                                           
126 No modelo institucional-redistributivo, o Estado busca redistribuir a riqueza produzida pela sociedade, garantindo aos 

cidadãos, por meio de serviços institucionalizados, as condições materiais necessárias para que atuem produtivamente. No 

modelo residual, o Estado deve garantir as condições mínimas de liberdade, segurança e estabilidade para que seus cidadãos 

busquem o seu desenvolvimento e, conseqüentemente, o da sociedade (TITMUSS, 1974). 
127 Dados da Secretaria da Receita Federal (2009) indicam que em 2005, 24,5 bilhões de Reais foram deduzidos no Imposto 

de Renda de Pessoa Física.  
128 Ugá e Santos (2006) concluíram que ―o índice de Kakwani do financiamento público é de 0,008 e que, portanto, o 

financiamento do SUS corresponde a um sistema quase proporcional, que onera proporcionalmente à renda. Em uma 

sociedade com o grau de desigualdade da brasileira, que exibe um índice de Gini de 0,57, ter um financiamento do SUS 

proporcional é fortemente questionável sob a ótica da justiça social.‖ Também consideraram que ―se incluída essa renúncia 

fiscal na distribuição dos gastos por decil de renda, certamente o financiamento do sistema de saúde brasileiro se mostraria 

mais regressivo‖. 



192 

 

 

6.2 Justificativas para a seleção do caso 

 

 

O financiamento das ações e serviços de saúde foi selecionado como tema para o 

estudo de caso, a princípio porque a necessidade de maior financiamento para o setor tem sido 

demanda reprimida e recorrente das instâncias de participação do SUS, como mencionado, 

sendo, pois, um tema relevante. 

Com o desenvolvimento da argumentação teórica e a obtenção dos dados descritivos, 

indicando o grande efeito de atração que as proposições com impacto no orçamento federal 

têm sobre o Executivo e a coalizão, mais ainda a seleção justificou-se, uma vez que seria de 

pouca utilidade teórica analisar a interação em casos que não atraíssem o interesse de ambos 

Poderes e que não possuíssem impacto em política de interesse amplo. Além disso, há registro 

de que situações de impasse vem ocorrendo desde a Constituinte e que soluções, ainda que 

parciais, foram produzidas, possibilitando a observação dos atores em várias situações. 

Permite, também, a verificação da hipótese relacionada à fragmentação dos atores 

(apresentada no final do capítulo 3), a qual dificultaria a obtenção de resultados de política 

mais equitativos. A abordagem metodológica baseia-se na descrição de histórias legislativas, 

apresentadas a seguir. 

 

 

6.3 Produção Legislativa sobre o financiamento público da saúde 

 

 

Nessa seção são descritas tramitações de proposições desde a Constituinte, com 

elevado impacto potencial no financiamento das ações e serviços de saúde. Incluem: o 

processo da Constituinte, a Lei Orgânica da Saúde (a Lei n
o
 8.080 e n

o
 8.142, de 1990); as 

Emendas Constitucionais envolvendo a Contribuição Provisória sobre Movimentação 

Financeira (CPMF); e a Emenda Constitucional n
o
 29, de 2000, incluindo os projetos de lei 

complementar que atualmente buscam sua regulamentação. Em cada situação serão indicados 

os aspectos marcantes do histórico legislativo, bem como as consequências do conteúdo para 

o financiamento da saúde. 
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6.3.1 Constituição de 1988 
 

 

 

6.3.1.1 Destaques do histórico legislativo 

 

 

No caso da saúde, o projeto de Constituição elaborado pela Comissão Afonso Arinos 

―sequer foi considerado‖, uma vez que não contemplava as contribuições da 8ª Conferência 

Nacional de Saúde – CNS (RODRIGUEZ NETO, 2003). De acordo com o regimento da 

Constituinte, o processo de elaboração da Constituição envolveria a apreciação de quatro 

órgãos: as subcomissões, as comissões temáticas, a comissão de sistematização e o Plenário 

da Constituinte. As propostas sobre saúde foram recebidas pela  Subcomissão de Saúde, 

Seguridade e Meio Ambiente da Constituinte
129

 e, no momento seguinte, pela Comissão da 

Ordem Social. 

A mencionada Subcomissão, presidida pelo Deputado José Elias Murad (PTB/MG) e 

relatada pelo Deputado Carlos Mosconi (PMDB/MG), realizou audiências públicas com 

ampla participação dos interessados. A Comissão Nacional de Reforma Sanitária (CNRS) 

apresentou proposta que interpretou a partir das recomendações da 8ª CNS, entretanto foi uma 

proposta majoritária, não consensual, uma vez que houve polarização entre o movimento 

sanitário e representantes da iniciativa privada, que compunham essa comissão 

(RODRIGUEZ NETO, 2003). A subcomissão introduziu aspectos novos ao que foi proposto 

pela CNRS, como: execução das ações e serviços de saúde como de responsabilidade do 

Estado; proibição da propaganda de medicamentos e produtos nocivos à saúde e a menção ao 

transplante de órgãos (RODRIGUEZ NETO, 2003). O anteprojeto foi aprovado na 

subcomissão com grande maioria nos seus vários itens. Não se chegou a consenso sobre o 

financiamento, sendo o assunto remetido para a Comissão de Ordem Social.   

Nessa comissão, presidida pelo Deputado Edme Tavares (PFL/MG) e relatada pelo 

Senador Almir Gabriel (PMDB/PA), não era prevista a realização de audiências públicas, 

apenas a apresentação de emendas e a votação dos  anteprojetos. Nela ocorreu maior 

polarização, pois havia mais membros apoiando o setor privado que na subcomissão 

                                                           
129 Rodriguez Neto (2003) reconheceu três tipos de propostas feitas pelos constituintes: a) derivadas e orgânicas com a 8ª 

CNS, apresentadas pela Comissão Nacional de Reforma Sanitária, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, entidades 

sindicais, associações profissionais, conselhos federais, Abrasco, etc.; b) em defesa da prática liberal e da iniciativa privada, 

representadas por cooperativas médicas, representações de hospitais, entre outras; c) institucionais, especialmente 

representadas pelas posições dos ministérios da Saúde e da Previdência, ―cada qual na defesa da preservação e valorização 

corporativa da sua pasta‖. 
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(RODRIGUEZ NETO, 2003). Foi introduzida a idéia da seguridade social por influência do 

Ministério da Previdência Social, sob a argumentação da modernidade, da retirada do ranço 

corporativo da saúde e da superação da perspectiva do seguro, privilegiando a universalização 

e a ampliação de benefícios independente da contribuição (RODRIGUEZ NETO, 2003). O 

argumento pragmático relacionou-se à obtenção de tratamento diferenciado para o 

financiamento da seguridade, o que não ocorreria se fosse dado um tratamento em separado 

para a obtenção de recursos para a previdência, saúde e assistência social. Descartou-se a 

idéia de fundos específicos, como reivindicado pela saúde, bem como percentuais 

orçamentários para setores específicos (RODRIGUEZ NETO, 2003). 

Em seguida, a Comissão de Sistematização foi encarregada de elaborar o projeto da 

Constituição propriamente dito, a ser discutido, emendado e votado pelo Plenário da 

Constituinte. Foi composta por presidentes e relatores de comissões, de relatores de 

subcomissões, além de indicações proporcionais de todos os partidos.  A princípio não deveria 

criar novos conteúdos, mas trabalhar com aqueles dos anteprojetos, contudo foi possibilitada a 

apresentação de emendas populares.  

Houve mobilização popular em busca de apoio para as mesmas (exigiam-se pelo 

menos 30 mil assinaturas). A Plenária das Entidades de Saúde foi organizada para esse fim e 

foram coletadas menos de 60 mil assinaturas, enquanto que a emenda sobre a reforma agrária 

obteve mais de 3 milhões e a do ensino público, mais de um milhão de assinaturas. Segundo 

Rodriguez Neto (2003): 

(...) as dificuldades enfrentadas na coleta de assinaturas evidenciou o quanto o movimento 

estava distante das entidades realmente populares, de base, na sua prática cotidiana (...) Nos locais em que o movimento 

popular de saúde era mais forte, como São Paulo, os resultados foram mais expressivos (...) Isso evidenciou ainda mais a 

necessidade de o movimento da saúde, da Reforma Sanitária, buscar seus verdadeiros aliados especialmente os que estão fora 

das academias e das corporações (RODRIGUEZ NETO, 2003). 

 

O ministro da saúde defendeu o projeto do SUS. O da previdência chegou a apresentar 

proposta para a seguridade em que a saúde aparecia em apenas um artigo e o SUS era 

omitido. Nas votações da Comissão de Sistematização, os problemas se concentraram na 

saúde ocupacional e no monopólio estatal para compra de matérias primas, medicamentos e 

equipamentos. Por meio de acordo, o primeiro permaneceu e o último foi rejeitado. 

No Plenário da Constituinte a polarização cresceu. Parlamentares insatisfeitos com 

processos deliberativos da Constituinte, organizaram-se no Centro Democrático, o Centrão, e 

conseguiram aprovar mudanças no regimento da Constituinte, permitindo apresentação de 

emendas globais que poderiam se constituir em projetos alternativos ao que foi aprovado nas 

comissões. No caso da saúde, as disputas foram polarizadas nas dimensões: interesse público 
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e privado, trabalho e capital, estatização e liberalismo (RODRIGUEZ NETO, 2003). O 

combate à estatização uniu os setores hospitalar privado, da medicina de grupo, das 

cooperativas médicas e o setor liberal da medicina e o projeto do Centrão atendia a esse setor, 

apesar de afirmar que saúde é direito de todos e dever do estado (RODRIGUEZ NETO, 

2003). 

Com o avanço das negociações, possibilitadas pela falta de coesão ideológica entre os 

membros do Centrão a respeito das propostas para a saúde, as principais dificuldades 

decorreram da discussão sobre a inclusão da saúde ocupacional (tradicionalmente vinculada à 

área trabalhista) como competência do SUS e sobre a natureza pública dos serviços de saúde. 

O processo da Constituinte resultou em solução de consenso, incluindo uma maior 

ação estatal (com a criação do SUS), mas também permitindo a atuação do setor privado. 

Rodriguez Neto (2003) destacou que ―o que se instituiu foi um sistema único público paralelo 

a um sistema privado, o qual poderá participar do primeiro mediante contrato de direito 

público e submetido às suas normas e diretrizes‖. Indicou que a inclusão de dispositivos sobre 

a política de saúde na Constituição de 1988, ou seja, a aposta na via do parlamento para 

encaminhar as demandas do movimento da Reforma Sanitária, ―foi uma das estratégias mais 

bem-sucedidas‖. A essência da proposta do movimento sanitário foi mantida e ―o aspecto 

mais polêmico, além do referente ao detalhamento e à participação do setor privado, foi o 

relativo ao financiamento, evidenciando seu insuficiente tratamento técnico anterior‖ 

(RODRIGUEZ NETO, 2003). 

 

 

6.3.1.2 Consequências para o financiamento da saúde 

 

 

É comum a percepção de que os constituintes não previram as fontes dos recursos para 

implantar as políticas sociais, mas no caso da saúde, ainda que não tenha sido possível 

solução duradoura, o art. 55 do Ato das Disposições Transitórias estabeleceu que um mínimo 

de 30% do orçamento da seguridade social, excluído o seguro-desemprego, seriam destinados 

ao setor de saúde até a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Segundo 

Carvalho, G (2008), desde 1989, essas leis mantiveram a definição dos 30% dos recursos da 

seguridade para a saúde, mas em 1994 o presidente Itamar Franco vetou este dispositivo. Caso 
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tivesse sido adotado como solução permanente, o nível federal disporia hoje de pouco mais 

que o dobro do orçamento atual (CARVALHO, G., 2008; JORGE, 2010). 

Apesar da constitucionalização da saúde, persistiu a ―necessidade de mecanismos 

legais que assegurem pisos de gastos necessários à saúde, seja por via de percentuais 

mínimos, seja pela vinculação interna de elementos da receita da seguridade social à saúde‖ 

(...) ―tudo terá que ser conquistado através da legislação complementar‖ (RODRIGUEZ 

NETO, 2003). 

 

 

6.3.2 Lei Orgânica da Saúde 

 

 

As Leis n
o
 8.080 e n

o
 8.142, ambas de 1990, compõem a denominada Lei Orgânica da 

Saúde, pois se complementam. Consistem nas leis que efetivamente estruturaram o SUS, e 

provavelmente são as mais importantes da via ordinária para o setor público. 

 

 

6.3.2.1 Destaques do histórico legislativo 

 

 

Ambas foram iniciadas pelo Executivo, e não poderia ser diferente, visto que abordam 

a estruturação das atividades sob a competência desse Poder. Assumir que teria ocorrido uma 

liderança do Executivo apenas em função da autoria não seria adequado, pois segundo o art. 

59 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias o Executivo deveria encaminhar os 

projetos de lei relativos à organização da seguridade social no prazo máximo de seis meses, 

mas o Presidente José Sarney enviou o da saúde após quase 10 meses. Foi necessária a 

realização de outro Simpósio Nacional de Saúde na Câmara dos Deputados em 1989, a fim de 

pressionar o Executivo a elaborar o projeto da Lei Orgânica da Saúde (RODRIGUEZ NETO, 

2003). 

O projeto de lei ordinária n
o
 3110 foi apresentado na Câmara dos Deputados em 1 de 

agosto de 1989.
130

 Foi despachado para a apreciação conclusiva pelas Comissões de 

Constituição e Justiça e Redação (CCJR); de Saúde, Previdência e Assistência Social  

                                                           
130 Vale destacar que o texto original buscava regulamentar tanto as ações e serviços de saúde prestadas por pessoas do 

direito público, quanto do direito privado (entre os 48 artigos do projeto havia um título com 10 artigos dedicados aos 

serviços privados), mas o texto final focalizou somente o SUS. 
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(CSPAS) e de Finanças e Tributação (CFT). Na primeira comissão, foi relatado pelo 

Deputado Raimundo Bezerra (PMDB/CE) e aprovado por unanimidade com 15 emendas em 

5 de outubro de 1989. Na mesma data foram apensados outros três PL.
131

 

Na CSPAS, o relator, Deputado Geraldo Alckmin Filho (PMDB/SP), apresentou 

emenda substitutiva e o projeto foi aprovado por unanimidade na forma do substitutivo em 13 

de dezembro de 1989. Na CFT, também foi unânime a aprovação (em 23 de maio de 1990) do 

parecer do relator, Deputado Fernando Bezerra Coelho (PMDB/PE), favorável ao projeto, nos 

termos do substitutivo da CSPAS e de quatro emendas da CFT e pela prejudicialidade dos 

projetos apensados. 

Em cerca de 9 meses concluiu-se a apreciação e deliberação pelas comissões da 

Câmara. O recurso de urgência não foi solicitado. O Deputado Amaral Neto (PDS/RJ), com 

apoiamento de outros deputados, apresentou requerimento para que a matéria deliberada pelas 

comissões fosse ao Plenário, o qual foi rejeitado. Então, o projeto seguiu para o Senado em 26 

de junho de 1990, que o aprovou em 29 de agosto de 1990. A Lei n
o
 8080 foi sancionada em 

19 de setembro de 1990 pelo presidente Collor de Mello, com 26 vetos parciais (mensagem 

680/90), os quais foram mantidos em abril de 1991. Os vetos incidiram sobre artigos 

abordando os conselhos e conferências de saúde (pois foram originados de emenda do 

Legislativo e, como afetam a estrutura do Executivo, deveriam ter sido previstos por este), 

carreira do SUS e financiamento da saúde. 

Nova mobilização junto ao Executivo fez com que este apresentasse novo projeto (PL 

5995/1990) em 12 de dezembro de 1990, abordando a questão da participação social e da 

transferência de recursos no SUS.  O veto sobre os recursos humanos não foi abordado.  Na 

Câmara, o projeto foi despachado para a CCJR, Comissão de Seguridade Social e Família 

(CSSF) e de Finanças e CFT. No dia seguinte, os líderes partidários solicitaram e aprovaram o 

regime de urgência (art. 155 do Regimento Interno). Ainda em 13 de dezembro, os Deputados 

Raimundo Bezerra, Manoel Castro (PFL/BA) e Geraldo Alckmim Filho, proferiram pareceres 

favoráveis, respectivamente, em substituição à CCJR, CFT e CSSF, de modo que o projeto foi 

aprovado e despachado para o Senado (tramitou por um dia na Câmara), que o aprovou no dia 

18 de dezembro. A Lei n
o
 8142 foi sancionada em 28 de dezembro de 1990 (em apenas 16 

dias, seis deles correspondendo à tramitação nas duas Casas).       

                                                           
131 Os PL 2358/89 (do Deputado Roberto Jefferson - PTB /RJ); 3100/89 (do Deputado Raimundo Bezerra) e o 3128/89 (do 

Deputado Eduardo Moreira - PMDB /SC). 
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6.3.2.2 Consequências para o financiamento da saúde 

 

 

O Executivo, por meio do PL 3110/89, propôs um mecanismo de financiamento em 

que foram identificadas fontes variadas de financiamento e especificados critérios para 

transferência de recursos para Estados e municípios, dispensando a realização de convênios.  

Evitou estabelecer limites mínimos de gastos orçamentários, mas indicou que  os recursos 

seriam ―os necessários para a realização das atividades,‖ segundo a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. Foram previstos processos ascendentes para o planejamento e previsão do 

orçamento do SUS, de modo que as definições ocorreriam ano a ano, com a participação do 

Congresso. 

Após a tramitação, o texto apresentado à sanção do presidente possuía 58 artigos. No 

que se refere ao financiamento, foram relevantes os vetos: aos parágrafos 3º e 4º do art. 35; 

dos arts. 48 e 49; e do art. 51 e seus parágrafos.
132

 

Além da discordância no mérito sobre a vinculação de recursos para a saúde (8% do 

Produto Interno Bruto – PIB), desejada pelo Legislativo, houve menção do presidente à 

                                                           
132 Os mencionados parágrafos do art. 35 estabeleciam que a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabeleceria a proporção de 

recursos a serem distribuídos aos Estados, Municípios e ao Ministério da Saúde. Também abordavam o repasse de recursos 

dos Estados para os Municípios. A justificativa do veto, juridicamente inatacável, foi de que esses parágrafos dispunham 

sobre o conteúdo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que é matéria reservada à lei complementar (Constituição Federal, art. 

165, § 9º, inciso I). 

O art. 48 estabelecia que a parcela de recursos a ser distribuída aos Municípios, na forma do § 1º do art. 35 (o qual indica que 

metade dos recursos destinados a Estados e Municípios será distribuída segundo o quociente de sua divisão pelo número de 

habitantes, independentemente de qualquer procedimento prévio) não seria inferior a quarenta e cinco por cento do total do 

Fundo Nacional de Saúde – FNS, aumentando-se gradualmente este percentual à medida que as atribuições dos Municípios 

no SUS fossem sendo efetivamente aumentadas pela descentralização. Assim, quase metade dos recursos do FNS seriam 

repassados a Estados e Municípios automaticamente, proporcionalmente ao tamanho da população, sem condicionalidades 

adicionais. O art. 49 retirava, para efeito do cálculo tratado no art. 48, recursos  correspondentes ao pagamento de pessoal e 

os destinados ao pagamento de internações, outros serviços contratados a terceiros e aquisição de medicamentos. 

Na justificativa do veto a esses dois artigos, o presidente citou ―distorções de toda índole, a determinar mudanças nas 

dotações orçamentárias já estipuladas e a prejudicar, assim, metas e programas de nível nacional.‖ Também foi citada a 

inconstitucionalidade por ―determinar algo próprio às Leis de Diretrizes Orçamentárias, às quais incumbe compreender as 

metas e prioridades da Administração Pública Federal (artigo 165, § 2º, da Constituição).‖ 

O art. 51 estabelecia que: 

- a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderiam diminuir os valores reais alocados para a saúde em 

relação à média dos últimos cinco anos; 

- no prazo de cinco anos, o total de valores alocados ao SUS deveria atingir oito por cento do Projeto Interno Bruto (PIB); 

- o plano quinquenal para atingir essa meta seria apresentado pelo Ministério da Saúde, em até seis meses, para aprovação 

pelo Congresso Nacional. 

O veto foi justificado pela vinculação do: 

 ―PIB ao Sistema Único de Saúde, com isso prejudicando a administração do orçamento, limitada por uma série de restrições. 

Além disso, dispõe sobre o plano quinquenal de saúde, quando se sabe que o artigo 165 da Constituição atribui tal encargo ao 

plano plurianual, de iniciativa do Executivo. Ao passo que normas para elaboração de orçamentos configuram matéria da 

LDO.  

Por outro lado, não pode a lei federal ordinária impor diretrizes para a elaboração dos orçamentos estaduais, municipais e do 

Distrito Federal.‖ 
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seleção inadequada da via legislativa para abordar a definição de critérios de financiamento 

(deveria ter sido a complementar) e à invasão de competência da iniciativa legislativa do 

Executivo.  

Com a aprovação da Lei n
o
 8142 de 1990, em regime de urgência e sem vetos, a 

questão do transferência de recursos foi abordada, mas, não, o montante de recursos. O art. 2° 

da Lei limitou como os recursos do FNS seriam alocados: despesas de custeio e de capital; 

investimentos previstos em lei orçamentária; investimentos previstos no Plano Quinquenal do 

Ministério da Saúde e para cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados 

pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. 

O art. 3° estabeleceu que os recursos referentes aos gastos para implementação de 

ações e serviços de saúde serão ―repassados de forma regular e automática para os 

Municípios, Estados e Distrito Federal, de acordo com os critérios previstos no art. 35 da Lei 

n° 8.080, de 19 de setembro de 1990.‖ Também estabeleceu que pelo menos setenta por cento 

desses recursos seriam destinados aos Municípios e o restante, aos Estados e que os 

Municípios poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, 

remanejando, entre si, parcelas de recursos. 

O art. 4° estabeleceu critérios para recebimento de recursos pelos Municípios, os 

Estados e o Distrito Federal, os quais devem contar com Fundo de Saúde; Conselho de Saúde; 

plano de saúde; relatórios de gestão; contrapartida de recursos para a saúde no respectivo 

orçamento; Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (previsto o prazo 

de dois anos para sua implantação). O não cumprimento acarreta que os recursos concernentes 

sejam administrados, respectivamente, pelos Estados ou pela União. Finalmente, o art. 5° 

autorizou o Ministério da Saúde, mediante portaria do Ministro de Estado, a estabelecer 

condições para aplicação da lei. 

Em suma, os vetos nos artigos da Lei n° 8.080,  de 1990, que abordavam os critérios 

de financiamento deixaram o setor sem parâmetros estáveis, mais uma vez, para um 

planejamento de médio e longo prazo. O avanço possível foi a definição de critérios para a 

transferência de recursos, possibilitando ampliar a descentralização. Entretanto, a ampla 

delegação conferida ao Ministério da Saúde, foi intensamente utilizada (por meio das Normas 

Operacionais Básicas do SUS) para inserir condicionalidades adicionais para que os entes 

federados recebessem recursos, centralizando as principais decisões no nível federal. 
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6.3.3 A CPMF 

 

 

A indefinição sobre o montante de financiamento para o setor saúde resultou em crise 

na década de 1990. A CPMF foi criada após demandas do Ministro da Saúde Adib Jatene por 

mais recursos para a saúde, diante da situação de completa instabilidade e insuficiência do 

financiamento do setor. Foi inspirada no Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira 

(IPMF), instituído pela Lei Complementar N° 77, de 13 de julho de 1993, com alíquota de 

0,25% sobre as movimentações financeiras e incidência até dezembro de 1994. Essa lei fazia 

menção a alocação de recursos em programas de educação e habitação popular, mas não de 

saúde. 

 

 

6.3.3.1 Destaques do histórico legislativo 

 

 

A CPMF foi implantada por meio de normas produzidas nas vias constitucional e 

ordinária. A Emenda Constitucional nº 12, de 15 de agosto de 1996, incluiu o art. 74 nas 

disposições transitórias, permitindo à União ―instituir contribuição provisória sobre 

movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira.‖ A 

alíquota de contribuição não poderia exceder a vinte e cinco centésimos por cento; com o 

produto da arrecadação a ser ―destinado integralmente ao Fundo Nacional de Saúde, para 

financiamento das ações e serviços de saúde‖. Também havia previsão de que não poderia ser 

cobrada por prazo superior a dois anos.
133

 

A instituição da CPMF ocorreu por meio da Lei ordinária n
o
 9311, de 24 de outubro de 

1996.
134

 Essa matéria foi alterada por mais oito leis e três medidas provisórias (até 2007) e, 

principalmente, por mais duas Emendas Constitucionais. A Emenda n
o
 21 de 18 de março de 

1999, incluiu o art. 75 nas disposições transitórias, que prorrogou a cobrança da contribuição 

por mais trinta e seis meses, estabeleceu que a alíquota da contribuição seria de trinta e oito 

centésimos por cento, nos primeiros doze meses, e de trinta centésimos, nos meses 

                                                           
133 Essa Emenda resultou da PEC no 40, apresentada em 22/06/95 pelo Senador Antonio Carlos Valadares (PP/SE), da 

coalizão de governo. Foi aprovada no Senado em 8/11/95 e foi aprovada na Câmara (sob a designação de PEC 256/1995) em 

24/07/96. A oposição (incluindo o PT) utilizou recursos contrários à proposição, como requerimento de retirada de pauta. 
134 Essa Lei originou-se do PL 2317/1996, de autoria do Executivo. Inicialmente foi despachada às comissões (23/08/96), 

mas foi aprovada a urgência solicitada pelos líderes partidários (10/09/96). O PL foi aprovada no dia seguinte e despachado 

ao Senado, que o aprovou em 23/10/96. 
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subseqüentes. O resultado do aumento da arrecadação, decorrente da alteração da alíquota, 

nos exercícios financeiros de 1999, 2000 e 2001, seria ―destinado ao custeio da previdência 

social‖.
135

 A Emenda n
o
 37 de 12 de junho de 2002 prorrogou a vigência até 2004 e a Emenda 

n
o
 42 de 19 de dezembro de 2003, para 31 de dezembro de 2007 e também estabeleceu que a 

alíquota da contribuição seria de trinta e oito centésimos por cento.
136

  

Essas alterações constitucionais no Ato das Disposições Transitórias, bem demonstram 

o caráter temporário das soluções. Tal transitoriedade teria continuado caso a oposição, com 

apoio de parte da base governista do Senado Federal não tivesse derrubado a CPMF em 2007. 

A proposição em questão foi a PEC 50/2007, de autoria do Executivo, apresentada em 

23 de abril de 2007. Esta foi apensada à PEC 558/2006, a qual versava sobre a retirada do 

salário educação como objeto da desvinculação de receitas da União e que havia iniciado sua 

tramitação em 12 de julho de 2006, de autoria de Mendes Ribeiro Filho (PMDB/RS). A 

proposição principal já havia sido desarquivada e foi constituída a comissão especial para 

apreciar a matéria (em agosto de 2007). Em 10 de outubro a Câmara aprovou o projeto, que 

gerou intenso uso de recursos legislativos.
137

 Além disso, Rabelo-Santos (2009) observou que 

―a oposição obstruiu a votação de várias medidas provisórias que trancavam a pauta à época, 

com o objetivo de postergar ao máximo a apreciação‖ dessa proposição. A matéria (PEC 558-

C/2006) foi aprovada e enviada ao Senado (denominada de PEC 89/2007), onde 16 emendas 

foram apresentadas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). 

Em 12 de novembro de 2007 o Senador Romero Jucá (PMDB/RR), da coalizão, 

apresentou voto em separado que concluiu pela aprovação da proposta e pela rejeição das 

emendas. Esse relatório foi aprovado pela CCJ, sobrepondo-se ao da relatora, Senadora Kátia 

Abreu (DEM/TO), da oposição. A matéria foi à votação no Plenário em 12 de dezembro de 

2007. A essa altura já havia ocorrido grande mobilização da oposição na sociedade contra a 

excessiva carga tributária no País e pela inadequação de manter a CPMF. 

                                                           
135 A Emenda 21, de 1999 resultou da PEC 34/1998, de autoria do Senador Elcio Alvares (PFL/ES), da coalizão. Foi 

apresentada em 18/11/98, aprovada no Senado em 19/01/99. Na Câmara (denominada de PEC 637/1999) foi aprovada em 

18/3/99. A oposição mostrou sinais de posicionamento contrário: em 09/03/99 o PT tentou adiar discussão por 10 sessões, 

depois por 5 sessões e também pediu verificação de voto. 
136 A Emenda 37, de 2002 originou-se da PEC 407/2001, do Executivo. Apresentada em 29/09/01, foi aprovada na Câmara 

em 29/04/02 e no Senado (denominada de PEC 18/2002) em 12/06/02. 

A Emenda 42/2003 resultou da PEC 41/2003 do Executivo, apresentada em 30/04/03. Aprovado na Câmara em 24/09/03 e no 

Senado (denominada de PEC 74/2003) recebeu mais de 500 emendas e foi aprovada em 19/12/03. Dessa vez foi o PLF e 

PSDB, já como oposição) os que solicitaram na Câmara  adiamento de discussão, verificação de voto, questões de ordem, 

requerimentos variados e promoveram a obstrução por falta de quórum. A matéria foi amplamente debatida na Câmara (duas 

emendas de Plenário, quatro de relator, 466 na comissão especial; um substitutivo, 8 destaques de votação, 2 projetos 

apensados, 13 requerimentos).  
137 Foram 75 emendas de plenário; 29 de comissão; 5 votos em separado; 8 requerimentos de plenário e 13 na comissão (a 

oposição solicitou retirada da matéria de pauta e verificação de votação); um substitutivo da Comissão de Constituição e de 

Justiça e Cidadania (CCJC) e uma emenda substitutiva aglutinativa global. 
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O senador Romero Jucá solicitou a votação de cada artigo em separado. A primeira 

votação foi a do art. 2
o
, em que ocorreu a rejeição da CPMF. Foram 45 votos pela aprovação 

do projeto (não atingindo o mínimo exigido de 3/5 ou 49 senadores), 34 pela rejeição e 

nenhuma abstenção, num total de 79 votos. Logo em seguida foram colocados para votação, 

em conjunto, os artigos 1
o
 e 3

o
, que foram aprovados (60 votos pela aprovação; 18 pela 

rejeição e nenhuma abstenção, num total de 78 votos. A votação por artigos provavelmente 

permitiu ―salvar‖ o restante da PEC, que tratava nada menos que da desvinculação das 

receitas da União, outro dispositivo de grande interesse orçamentário do Executivo. 

 

 

6.3.3.2 Consequências para o financiamento da saúde 

 

 

Em todos os governos, as proposições relacionadas à CPMF - relacionadas às 

alíquotas da contribuição e a prorrogação de sua vigência – terminaram por promover a 

elevação os recursos disponíveis ao Executivo, sem uma preocupação efetiva em ampliar o 

financiamento da saúde.
138

 Na prática, apesar de a saúde ter sido utilizada como justificativa 

para a criação e manutenção dessa contribuição, a situação de insuficiência permaneceu 

inalterada. Segundo Carvalho, G. (2008), a CPMF ―já chegava à saúde mordida em 20%‖ pela 

desvinculação das receitas da União, o que foi complementado pelo decréscimo de outras 

fontes (principalmente a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS – 

e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSSL). Persistiu o subfinanciamento da 

saúde. 

 

 

6.3.4 Emenda Constitucional n
o
 29, de 2000 

 

 

Outras soluções mais permanentes para o problema do financiamento continuaram a 

ser apresentadas no Congresso por parlamentares.  

                                                           
138 Segundo Mendes (2008), a CPMF respondeu por 4% das receitas tributárias em todo o País em 2006, montante superior, 

por exemplo, às receitas individualmente geradas pelo: imposto sobre produtos industrializados (IPI), imposto sobre serviços 

de qualquer natureza (ISS), contribuição sobre intervenção no domínio econômico (CIDE), imposto sobre operações 

financeiras (IOF), contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) e imposto predial e territorial urbano (IPTU). O mesmo 

autor salientou que a ênfase da União no aumento das contribuições também se deve ao fato de que as mesmas não são 

compartilhadas com Estados e Municípios, ao contrário do que ocorre com a receita de impostos.   
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6.3.4.1 Destaques do histórico legislativo 

 

 

Uma das proposições mais destacadas foi a PEC 169, de autoria dos deputados Waldir 

Pires (PSDB/BA) e Eduardo Jorge (PT/SP), que foi apresentada em 07 de julho de 1993 e 

pretendia uma garantia de aplicação na saúde pela União de no mínimo 30% dos recursos da 

seguridade social provenientes das contribuições sociais e de 10% da receita resultante dos 

impostos. Para os Estados e Municípios, o mínimo seria de 10% da receita dos impostos. A 

justificação da proposta foi breve e não mencionou montantes, nem a evolução dos 

recursos.
139

  

Em setembro do mesmo ano foi apensada a PEC 157, de autoria do deputado Chafic 

Farhat (PDS /SP), indicando que a União deveria aplicar no SUS, anualmente, nunca menos 

de 18% da receita de impostos e contribuições. Em dezembro, as duas PEC foram 

encaminhadas pelo Presidente da Câmara para comporem o processo de revisão 

constitucional,
140

 contudo as proposições foram prejudicadas em maio de 1994, pois não 

foram aproveitadas naquele processo. O deputado Eduardo Jorge, então, solicitou o retorno da 

tramitação da PEC e, em seguida, o desarquivamento da PEC 169/1993, que seguiu 

tramitação em comissão especial da Câmara. 

Após várias reuniões com a presença de representantes de entidades e ministros da 

área da seguridade (Adib Jatene, da saúde; José Serra, do planejamento; e Reinhold 

Stephanes, da previdência), em setembro de 1995, o substitutivo do relator da Comissão 

Especial, deputado Darcísio Perondi (PMDB/RS), foi aprovado por unanimidade.
141

 Contudo, 

até 1999 nenhuma providência foi tomada para que a proposição fosse votada em plenário. 

Nesse meio tempo, a opção foi pela produção de normas sobre a CPMF. 

                                                           
139 Em 06/06/1995, o Deputado Eduardo Jorge explicou em reunião da Comissão Especial que o objetivo era atingir um gasto 

médio anual por habitante de 220 dólares (somando o público e o privado), em contrate com a média estimada de 100 

dólares, que seria o gasto da época. 
140 O período de revisão constitucional foi determinado pela própria Constituição de 1988. 
141 O voto do relator informou que os gastos federais com saúde atingiram 77,08 dólares americanos per capita em 1989, 

caindo para 42,48 em 1992, recuperando-se para 65,18% em 1994 – 85% do gasto em 1989. O orçamento para 1995 seria de 

13,9 bilhões de Reais, aproximadamente 89 dólares por habitante. Contudo o Ministério da Saúde ainda teria que pagar 

dívida contraída junto ao Fundo de Amparo do Trabalhador, de 1,5 bilhões de Reais (após a suspensão dos repasses do 

INAMPS). A estimativa era de que dos 21 bilhões de dólares aplicados em saúde em 1994 (134 per capita), a participação da 

União seria de 10,4 bilhões (66 per capita), dos estados e municípios 4,1 bilhões (26 per capita) e do setor privado de 6,5 

bilhões (42 per capita).  

O substitutivo inseria dispositivos para evitar a desvinculação de receitas da saúde e eliminava os 10% das recitas de 

impostos, no caso da União, mantendo o patamar ―histórico‖ de 30% do orçamento da seguridade social. 
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Outra PEC que tramitava em paralelo, a  PEC 82, apresentada em 27 de abril de 1995, 

do deputado Carlos Mosconi (PSDB/MG), destinava à saúde todos os recursos das 

contribuições dos empregadores sobre o faturamento e o lucro. A justificação também não 

mencionava valores esperados nem a evolução do financiamento. A Comissão Especial 

começou a funcionar em maio de 1998, sendo o relator, o deputado Ursicino Queiroz 

(PFL/BA). Um relatório favorável com substitutivo foi aprovado em julho, com votos 

contrários de deputados do PDT, PT e PCdoB.  

Em 31 de agosto de 1999, já numa nova legislatura, a presidência da Câmara 

determinou a apensação da PEC 82/1995, à PEC 169/1993, o que não teria ocorrido antes por 

impedimentos regimentais, como consta no relatório do Deputado Darcísio Perondi de 1995. 

O deputado Ursicino Queiroz foi nomeado relator, agrupando as propostas na PEC 82-A.
142

 

Em 10 de novembro a proposta foi aprovada e encaminhada ao Senado.  

Naquela Casa, a proposição (denominada de PEC 86/1999) foi relatada pelo  Senador 

Antônio Carlos Valadares (PSB/SE), com o voto pela aprovação da matéria. A tramitação foi 

consensual. Por exemplo, na votação em primeiro turno, dos 66 senadores que votaram: 62 

foram favoráveis; três, contrários e um se absteve. A Emenda foi promulgada em 13 de 

setembro de 2000. 

Na fase final de discussão dessas PEC, a partir de 1999, o ministro da saúde José 

Serra, que fora opositor à vinculação de recursos para a saúde, nas discussões da Constituinte 

(CARVALHO, G., 2008), como também durante os trabalhos da Comissão Especial da PEC 

169/1993 (conforme relatório da reunião realizada em 10/08/95, em que participou na 

qualidade de ministro do Planejamento), passou a defender a fixação de recursos para a saúde. 

Segundo Carvalho, G. (2008), após a indução do presidente Fernando Henrique Cardoso e 

também do ministro da fazenda, Pedro Malan, foi aprovada uma Emenda ―radicalmente 

diversa da proposta original da PEC 169.‖  

De todo modo, a Emenda Constitucional nº 29, de 2000, finalmente estabeleceu 

previsões mais estáveis para o financiamento da saúde, por meio de alterações nos arts. 34, 

35, 156, 160, 167 e 198 da inclusão do art. 77 no ato das disposições constitucionais 

transitórias, tornando mais específicas as obrigações relacionadas ao financiamento da saúde. 

Em 2000, os recursos mínimos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde pela União 

                                                           
142 A PEC 169/1993 foi prejudicada e arquivada e a PEC 82/1995 ficou registrada como transformada em norma jurídica, 

comprovando que o registro como arquivada no banco de dados da Câmara não significa que a proposição não foi 

aproveitada no processo. No caso específico, o texto final não incorporou os critérios de financiamento previstos na PEC 

82/1995, mas a autoria da coalizão ficou em evidência. 
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deveria ser equivalente ao ―montante empenhado em ações e serviços públicos de saúde no 

exercício financeiro de 1999 acrescido de, no mínimo, cinco por cento‖.  

De 2001 a 2004, deveriam ser aplicados ―o valor apurado no ano anterior, corrigido 

pela variação nominal do Produto Interno Bruto – PIB‖. No caso dos Estados e do Distrito 

Federal, deveriam ser aplicados ―um mínimo de doze por cento do produto da arrecadação 

dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso 

I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos 

Municípios‖. 

No caso dos Municípios e do Distrito Federal, o mínimo a ser aplicado seria de 

―quinze por cento do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos 

recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º‖. 

Foi admitido que Estados, Distrito Federal e Municípios que não aplicassem os 

percentuais indicados elevassem a aplicação gradualmente ―até o exercício financeiro de 

2004, reduzida a diferença à razão de, pelo menos, um quinto por ano‖. Entretanto, a partir de 

2000, a aplicação seria ―de pelo menos sete por cento‖. Dos recursos da União apurados nos 

termos do artigo 75, ―quinze por cento, no mínimo‖, seriam aplicados nos Municípios, 

segundo o critério populacional, em ações e serviços básicos de saúde, na forma da lei.  

A Emenda 29 estabeleceu que os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios destinados às ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para 

a mesma finalidade seriam aplicados por meio de Fundo de Saúde a ser acompanhado e 

fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da Constituição 

Federal (referente aos sistemas de controle). Também foi indicado que na ausência de lei 

complementar, prevista no art 198, a partir do exercício financeiro de 2005, aplicar-se-ia à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios os parâmetros já mencionados 

(dispostos no art. 77 das disposições transitórias). Não há qualquer tipo de responsabilização 

no caso da não-regulamentação.   

Essa Emenda acrescentou novas situações de intervenção nos Estados, Distrito Federal 

e Municípios, no caso da não aplicação do mínimo exigido da receita nas ações e serviços 

públicos de saúde‖ (art. 34, e; art. 35, III) e também alterou o art. 167 da Constituição, que 

veda vinculação de receitas de impostos a órgãos específicos, para permitir a destinação de 

recursos para as ações e serviços públicos de saúde (inciso IV). 

Entre os avanços, Carvalho, G. (2008) destacou: a possibilidade de fixar recursos 

constitucionalmente para a saúde, a definição de critérios para tanto; a constitucionalização do 
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fundo de saúde em cada esfera de governo e das atribuições do conselho de saúde para 

acompanhar e fiscalizar o fundo de saúde; a definição de sanções para o descumprimento da 

Emenda e auto-aplicabilidade da norma. Como derrotas contabilizou: os quantitativos 

definidos (melhores, mas ainda insuficientes) e a redução da participação dos recursos da 

União, com elevação para  Municípios e Estados. Segundo esse autor, ―a grande jogada‖ do 

governo foi pressionar o Congresso para aprovar sua proposta. Simulações sobre a evolução 

do financiamento indicaram que a proposta do governo teria reduzido em mais de 50%, os 

valores a serem aplicados em saúde pela União, em comparação ao pretendido pela PEC 

169/1993 (CARVALHO, G., 2008). 

 

 

6.3.4.2 Tentativas de regulamentação 

 

 

O dispositivo inserido pela Emenda n
o
 29, de 2000, indicando a necessidade de revisão 

dos critérios de financiamento por meio de lei complementar a cada cinco anos garantiu que o 

tema voltaria ao debate; contudo, mais evidências se acumularam indicando resistências do 

Executivo em promover um aumento da participação relativa da União no financiamento da 

saúde. Caso a lei complementar não fosse sancionada, permaneceriam os critérios já 

existentes. Trata-se da situação atual, pois há impasse para a aprovação da lei complementar. 

As tentativas de regulamentação iniciaram já em 2001. O PLP 201/2001, de autoria do 

deputado Ursicino Queiroz, que relatou a Emenda 29, previa como critério para a União a 

partir de 2005, o percentual de 11,5%, calculados sobre o total de receitas de impostos e 

contribuições da União, descontadas as transferências constitucionais. Na justificação, 

apresentou dados indicando que obteve esse percentual com base no valor empenhado no ano 

de 2000 para as ações e serviços de saúde, acrescido de 5% em relação ao total da arrecadação 

de impostos e contribuintes, descontadas as transferências constitucionais para Estados e 

Municípios. Os critérios para estados e municípios seriam mantidos.  

O parlamentar mencionou a necessidade de regulamentação da Emenda 29, para que 

também ficassem claros os gastos admissíveis como da saúde. A proposição foi 

completamente ignorada e arquivada ao final da legislatura sem ter recebido um único parecer 
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de comissão. O relator designado na CSSF, em junho de 2001, devolveu a proposição sem 

manifestação em 13 de dezembro de 2002.
143

  

Com a nova legislatura e alternância de poder no Executivo, em 18 de fevereiro de 

2003, o deputado Roberto Gouveia (PT/SP) apresentou o primeiro projeto de lei 

complementar da legislatura, o PLP 01/2003, com absolutamente o mesmo teor e critérios do 

PLP 201/2001, arquivado, como citado na justificação. 

Na CSSF, o deputado Guilherme Menezes (PT/BA) foi nomeado relator e após amplas 

consultas apresentou seu relatório.
144

 No que concerne a União, a proposta foi de destinar para 

ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 10% de suas receitas correntes, tomadas como 

base de cálculo, o que, segundo o relator, ―representa um avanço concreto e realista em 

relação ao montante atualmente destinado.‖ Comparando com a proposta original de 11,5%, 

considerou que a mesma resultaria num orçamento de 28 bilhões de Reais em 2002, enquanto 

que a nova proposta resultaria em 34 bilhões de Reais. O relator considerou que o substitutivo 

apresentado avançou na delimitação do campo a que correspondem as ações e serviços 

públicos de saúde, ―para por fim às controvérsias que a ausência de tal definição tem gerado e 

que causam problemas para os gestores quando da aplicação dos recursos.‖ 

Segundo Carvalho, G. (2008),  

(...) abandonou-se o critério de defesa dos 30% dos recursos da seguridade e mais 10% dos 

recursos fiscais e passou-se a defender o mínimo de 10% das receitas correntes brutas da União... era uma proposta 

conciliatória e mais palatável ao Governo. Historicamente, sempre o mais fraco é que já começa cedendo (...) Seriam menos 

recursos que os iniciais previstos por Eduardo Jorge,145 mas, bem mais que o prescrito na EC-29 (...) O PLP 01-2003 passou a 

ser a nova bandeira da Reforma Sanitária. 

 

Na CSSF, comissão permanente que tem competência regimental para debater a 

política de saúde e composta por muitos profissionais da saúde
146

 e sanitaristas históricos, a 

proposição não tramitou com facilidade, mesmo considerando que a autoria, a relatoria e a 

presidência da comissão (no ano da apresentação) pertenciam a membros do mesmo partido 

                                                           
143 Intencionalmente, ou não, essa ação obstruiu a tramitação da matéria. 
144 Segundo o relatório do deputado Guilherme Menezes, foi constituído um grupo temático para discutir a regulamentação 

do § 3º do art. 198, integrado por representantes do Ministério da Saúde, Ministério Público Federal, Ministério da 

Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional, Conselho Nacional de Saúde, Conselho de Secretários Estaduais de Saúde - 

CONASS, Conselho de Secretários Municipais de Saúde - CONASEMS, Comissão de Seguridade Social e Família da 

Câmara dos Deputados, Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas 

- ATRICON, Organização Pan-americana da Saúde, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, Associação Brasileira de Economia da Saúde - ABRES, Conselho Federal de Contabilidade, 

Fundação Getúlio Vargas e Banco do Brasil. Esse grupo elaborou o documento intitulado "Parâmetros Consensuais Sobre a 

Implementação e a Regulamentação da Emenda Constitucional 29", que serviu de base para que o Conselho Nacional de 

Saúde aprovasse a Resolução 322, de 08 de maio de 2003, a qual apontou algumas diretrizes acerca da aplicação da Emenda 

Constitucional nº 29, enquanto não fosse editada a Lei Complementar prevista na Constituição Federal. 
145 Waldir Pires também foi autor da PEC 169/1993. 
146 Silva (2007) observou a formação profissional dos autores de PL relacionados a medicamentos apresentados na Câmara 

dos Deputados entre 1999 e 2006: 25,9% eram médicos, 25,9%, advogados e 8,6%, economistas.  
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do chefe do Executivo. Segundo Carvalho, G. (2008), o relatório foi aprovado ―a duras 

penas‖, pois o governo de Lula da Silva ―fez de tudo‖ para que o projeto não fosse aprovado 

na CSSF. 

Episódios que precederam a votação na CSSF não deixam dúvida de 

que o Executivo não desejava a progressão da matéria naquele momento. Em reunião do 

Conselho Nacional de Saúde em 4 de agosto de 2004 o ministro da saúde Humberto Costa 

informou que: 

(...) A Emenda prevê que no ano de 2004 haverá um processo de regulamentação. Assim, há 

projetos no Congresso Nacional para a regulamentação definitiva. Por outro lado, a Emenda prevê que, em não havendo 

regulamentação, prevalece o mesmo critério. O entendimento do Governo é que, por ser uma discussão que exige importante 

nível de aprofundamento, com participação da sociedade civil, deveria ser preservado para 2005 o que está proposto na 

Emenda. Com isso, não haveria perdas, mas sim ganhos em relação ao Orçamento de 2005. Nós vamos defender essa posição 

no Congresso Nacional. A Comissão de Seguridade Social está em condições de votar uma proposta e eu solicitarei a 

presença da Câmara dos Deputados na Comissão para defender essa visão. Nós devemos deixar a Emenda nos moldes atuais 

e fazer a discussão sobre a sua regulamentação permanente no final desse ano ou no início de 2005 (CONSELHO 

NACIONAL DE SAÚDE, 2004).  

 

Na mesma reunião, um dos conselheiros compartilhou que, conforme afirmação do 

Presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, ―para votação do Substitutivo, em 

2004, seria necessário consenso do Colégio de Líderes para que o mesmo fosse colocado em 

regime de urgência para votação‖, assim, sugeriu mobilização do CNS nesse sentido 

(CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2004). Nessa reunião foram aprovadas sugestões 

para mobilização dos conselheiros a fim de participarem das sessões da CSSF, ―inclusive, 

para cobrar da referida Comissão o quórum necessário para viabilizar a votação,‖ além de 

cobrar ―mais empenho do ministro da saúde‖ (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2004). 

No dia da votação na CSSF, 11 de agosto de 2004, o presidente da Comissão, 

deputado Eduardo Paes (PSDB/RJ) abriu a sessão assim que o quórum foi alcançado, colocou 

a matéria em votação e solicitou que os contrários se manifestassem. Como não houve 

objeção, pois muitos parlamentares da coalizão haviam se ausentado do recinto, a matéria foi 

aprovada (em menos de dois minutos). Quando retornaram, protestaram com veemência, mas 

o fato já estava consumado (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2004). 

O projeto seguiu, então, para a apreciação das demais comissões: a CFT e a CCJC. A 

princípio a CCJC deveria oferecer apenas o parecer sobre constitucionalidade, juridicidade e 

técnica legislativa, sem promover modificações no mérito. Entretanto, a Presidência da 

Câmara modificou seu despacho inicial e em 20 de maio de 2004 decidiu que a CCJC deveria 

também se pronunciar sobre o mérito. 

Na CFT, o relator, deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR), recomendou a aprovação 

do Substitutivo da CSSF com emendas. Em 10 de novembro de 2004 a CFT aprovou esse 
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parecer por unanimidade. Na CCJC, o relator, deputado José Pimentel (PT/CE), da coalizão, 

recomendou aprovação do substitutivo da CSSF e apresentou emendas para retirar 

inconstitucionalidades da matéria. Esse parecer foi apresentado pelo relator em fevereiro de 

2005, mas aprovado por unanimidade apenas em setembro de 2005.
147

 

A discussão no plenário da Câmara foi iniciada apenas em 10 de abril de 2006, mas 

não progrediu. A legislatura findou e no início de 2007 muitos consideravam que a proposição 

havia sido arquivada. Um parlamentar chegou a solicitar desarquivamento. Contudo, as 

matérias que recebem todos os pareceres das comissões de mérito não podem ser arquivadas. 

Oito requerimentos solicitando inclusão na pauta do plenário foram apresentados durante 

2007. O deputado Acélio Casagrande (PMDB/SC) requereu urgência em 9 de maio, o que só 

foi aprovado em 16 de outubro de 2007. A partir daí foi retomada a discussão no Plenário. 

Sucederam-se requerimentos solicitando a apreciação da matéria ora pelo governo, ora pela 

oposição, aparentemente de acordo com os quantitativos das bancadas presentes. 

Em 31 de outubro foram lidos os pareceres sobre as emendas de plenário. Coube 

novamente ao deputado Guilherme Menezes relatar sobre as 14 emendas apresentadas, 

rejeitou cinco delas e apresentou um Substitutivo de Plenário. O deputado Luiz Carlos Hauly 

(PSDB/PR), representando a CFT, recomendou aprovação das 14 emendas. O deputado 

Maurício Rands (PT/PE) foi designado como relator pela CCJC e recomendou a aprovação 

das emendas e do substitutivo de plenário. 

O deputado Ronaldo Caiado (DEM/GO), na qualidade de Líder do DEM, solicitou 

destaque para votação do substitutivo da CSSF em preferência à subemenda substitutiva 

oferecida em plenário pelo próprio relator da CSSF. O destaque foi rejeitado pelo plenário. A 

oposição tentava preservar o substitutivo original da CSSF, que previa aplicação pela União 

de 10% da receita corrente bruta, pois o substitutivo de plenário alterou esse critério para o 

montante correspondente ao empenhado no ano anterior acrescido da variação Produto 

Interno Bruto (PIB) ocorrida entre os dois exercícios financeiros imediatamente anteriores. 

Até aqui, semelhante ao que já previa a Emenda 29. Como adicional, foi previsto que nos 

exercícios de 2008, 2009, 2010 e 2011, seriam destinadas proporções não incorporáveis 

referentes à receita da CPMF. 

Enfim, foi aprovado o substitutivo do plenário, com as modificações desejadas pela 

coalizão (291 votos a favor – 56,7% do total de deputados, superando a maioria absoluta de 

                                                           
147 É preciso considerar que a pauta da CCJC é sobrecarregada e também que o escândalo do mensalão tornou-se público em 

maio de 2005 e pode ter retardado várias atividades na Câmara. 
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257 votos requeridos -, 111 contrários, uma abstenção, num total de 403) nessa mesma data. 

A votação desse projeto na Câmara expôs os membros da Frente Parlamentar da Saúde a 

escolher entre apoiar a proposta defendida pelas entidades organizadas da saúde e a proposta 

mais restritiva do governo. Ocorreu uma fragmentação, segundo a dimensão oposição / 

governo. Fonseca (2008) analisou as votações em plenário dos membros dessa frente nesta 

matéria em particular, e concluiu que os mesmos não se comportaram como membros de um 

―partido da saúde‖, uma vez que a coesão e a disciplina foram baixas (ambas em torno de 

30%). 

Observe-se que foi aprovado pela Câmara um projeto que previa recursos da CPMF, 

que estava para ser extinta em dois meses e cuja proposta de prorrogação, que tramitava na 

via constitucional, foi efetivamente derrubada no Senado ainda no mês de novembro de 2007. 

Assim, a tramitação do PLP 01/2003 no Senado (sob a denominação de PLC 89/2007) quase 

que perdeu o sentido. 

Em 17 de setembro de 2008 foi aprovado requerimento para que esse projeto e o 

Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2007, tramitassem conjuntamente. Este, de autoria do 

Senador Marconi Perillo (PSDB/GO), preserva o teor do PLP 01/2003 e prevê aplicação em 

saúde pela União de 18% de sua receita corrente líquida (o que segundo o autor 

corresponderia a 10% da receita corrente bruta, mas que seria de mais clara aplicação). 

A matéria foi para a CCJ e em 31 de julho de 2009 e a Senadora Lúcia Vânia 

(PSDB/GO) apresentou parecer pela  prejudicialidade dos dois projetos. Contudo, revisou o 

parecer em 25 de março de 2010, recomendando a rejeição do PLC 89/2007 e a aprovação do 

PLS 156/2007. Esse parecer foi aprovado em 7 de julho de 2010 pela CCJ. A matéria seguiu, 

então, para a Comissão de Assuntos Econômicos, que até abril de 2011 ainda não havia 

designado um relator. 

Tal estagnação não indica que o debate arrefeceu, pelo contrário, o foco desviou para 

outra proposição, o PLS 121 apresentado no Senado em 20 de março de 2007 (início da 

legislatura, coincidindo com o período em que a discussão do PLP 01/2003 não progredia no 

plenário da Câmara), de autoria do Senador Tião Viana (PT/AC). Esse projeto previa o 

critério de 10% da receita corrente bruta da União, como no substitutivo original da CSSF. Na 

justificação, o Senador informou que já havia apresentado o PLS nº 35, de 2002, sobre o tema 

(mas esse previa o critério da variação do PIB), o qual foi arquivado ao final da legislatura 

anterior. 
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O PLS 121/2007 foi à CCJ e só em 22 de agosto de 2007 foi distribuído ao Senador 

Antonio Carlos Valadares (PSB/SE), que rapidamente (em 9 de setembro) apresentou 

relatório favorável, aprovado no mesmo dia.  A matéria foi à CAE, recebeu quase 50 emendas 

e a relatora, Senadora Patrícia Saboya (PDT/CE), propôs a aprovação do projeto e de várias 

das emendas. A CAE aprovou o PLS em 2 de outubro de 2007 e a matéria seguiu para a 

Comissão de Assuntos Sociais (CAS). Esta aprovou a matéria com algumas emendas do 

relator, Senador Augusto Botelho (PT/RR), em 24 de outubro de 2007. O projeto foi ao 

plenário, recebeu 16 emendas e retornou às comissões para avaliação.
148

  

 Em 9 de abril de 2008 a CAS solicitou urgência, aprovada no mesmo dia.
149

  Os 

pareceres dos relatores em geral rejeitaram as emendas de plenário. Diante da derrota 

iminente em plenário da tentativa de modificar o critério de 10% da receita corrente bruta, os 

líderes da coalizão liberaram o voto da base do governo e o projeto foi aprovado por 

unanimidade. Um dos senadores fez questão de anunciar que seu voto contrário (o único) foi 

devido a engano e solicitou retificação. Seguiram-se discursos emocionados dos senadores, 

indicando que sentiam-se orgulhosos em atuar na defesa da política de saúde, pois raramente 

tinham oportunidade de realizar atividade com tal relevância. Muitos consideraram aquele um 

dia histórico para o Senado. Carvalho, G. (2008) descreve a percepção desses acontecimentos 

no Senado como ―surpresa‖ e ―alegria geral.‖ 

A matéria seguiu para a Câmara (sob a denominação de PLP 306/2008 – o pivô do 

impasse atual) onde a coalizão reconsiderou as estratégias para reverter a situação, num 

ambiente em que já demonstrara possuir uma base mais coesa. 

Em 13 de maio de 2008 o PLP 306/2008 foi despachado para apreciação do mérito 

pela CFT, CSSF e da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa pela CCJC (não 

mais sobre o mérito). No dia seguinte, os líderes partidários conseguiram aprovar 

requerimento de urgência, de modo que a matéria permaneceu no plenário. Em 21 de maio a 

CSSF aprovou o relatório favorável do deputado Rafael Guerra (PSDB/MG), uma das 

lideranças da Frente Parlamentar da Saúde.  

                                                           
148 O Senador Marconi Perillo requereu que seu PLS 157/2007 tramitasse em conjunto ao PLS 127/2007, o que foi rejeitado 

em 9 de abril de 2008 (como já se mencionou o senador conseguiu apensar seu PLS 157 ao PLS 89/2007 em setembro de 

2008). 

 
149 Vale destacar que o presidente do Senado, Garibaldi Alves (PMDB/RN), tinha convidado representantes de várias 

entidades ligadas à saúde para sessão especial no Senado na véspera da votação, a fim de comemorar o dia Mundial da Saúde 

e anunciou que em breve poderia ter boas notícias a divulgar. Também no período que antecedeu a votação ocorreram 

debates entre os parlamentares, preocupados com a situação da dengue no País e a responsabilidade do Legislativo no 

financiamento do SUS. 
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Em 4 de junho de 2008, o relator da CFT, deputado Pepe Vargas (PT/RS), apresentou 

parecer favorável na forma de um substitutivo que modificou os critérios de financiamento de 

responsabilidade da União. O critério de 10% da receita corrente bruta foi eliminado, 

retornando a uma solução semelhante ao que havia prevalecido no caso do PLP 01/2003, ou 

seja, o critério da variação do PIB e mais um adicional, só que, dessa vez, incorporável. 

Naquela ocasião, o adicional viria da CPMF, mas com sua extinção foi proposto a criação de 

uma Contribuição Social para a Saúde (CSS), com alíquota de 0,1% e de caráter permanente. 

O relator mencionou que a proposta considerava ―a responsabilidade política da 

Câmara dos Deputados com a área da saúde‖ e que os ―líderes das bancadas do PT, PMDB, 

PSB, PDT, PC do B, PR, PTB e PP, optaram por elaborar este Substitutivo a fim de adequar a 

matéria, do ponto de vista orçamentário e financeiro.‖ O relator também informou  que 

incorporou alguns dispositivos do PLP 01/2003, de modo a aproveitar ―as melhores 

contribuições dos dois projetos.‖ Estimou que esses critérios elevariam a aplicação pela União 

em 11,8 bilhões em 2009. 

Na mesma data, o relator da CCJC, deputado Eduardo Cunha (PMDB/RJ) foi 

favorável à proposição e ao substitutivo da CFT. A oposição apresentou vários requerimentos 

tentando adiar a discussão. O relator da CSSF conseguiu prazo para apreciação das emendas 

de plenário. A votação da matéria deveria ocorrer em 10 de junho, contudo os vários 

requerimentos, questões de ordem e verificações de votação foram adiando, para os dias, 11, 

17, e 18 de junho.
150

 Nesta data, a primeira votação foi sobre os critérios da União (art. 5º do 

substitutivo da CFT, objeto do destaque para votação em separado da bancada do DEM) e o 

mesmo foi aprovado (incluindo a CSS), como desejado pela coalizão (291 votos favoráveis, 

84 contrários, nenhuma abstenção, num total de 375). 

Na votação do § 4º do art. 5º do substitutivo da CFT, objeto do destaque para votação 

em separado da bancada do PSDB (abordando a exclusão da CSS e do Fundo de Erradicação 

da Pobreza do cálculo da receita corrente) foi mantido o parágrafo, como desejado pela 

coalizão. (291 votos favoráveis; 44 contrários; uma abstenção, num total de 336). 

Na votação do art. 2º do PLP 306/08 em substituição ao art. 5º do substitutivo da CFT, 

objeto do destaque para votação em separado da bancada do PPS – nova tentativa de resgatar 

o critério de 10% - o destaque da oposição foi rejeitado por 262 parlamentares (muito 

próximo do mínimo exigido de 257 votos) e apoiado por 107, com duas abstenções. O último 

                                                           
150 Também no período dessas votações, Rabelo-Santos (2009) constatou que a oposição obstruiu a votação de várias 

medidas provisórias que trancavam a pauta à época, a fim de postergar a apreciação dessa matéria (nas ocasiões em que isso 

lhe era conveniente). O autor também verificou que a obstrução por meio dos requerimentos nesse caso específico alcançou 

cerca de 30% do tempo total da apreciação da matéria em plenário. 
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destaque a ser votado seria o do artigo 16 do substitutivo da CFT,  objeto do destaque para 

votação em separado da bancada do DEM – com o objetivo de eliminar a base de cálculo para 

CSS, tornando a contribuição sem efeito. Ocorreu obstrução e a sessão foi adiada 

sucessivamente para 24 de junho, depois para 1, 2, 8, 9, 15, e 16 de julho, cessando, a partir 

daí, qualquer tramitação, observando-se apenas requerimentos de inclusão da matéria na 

pauta. 

Ficou caracterizado o impasse. Além das discordâncias sobre o mérito da proposta 

adicionaram-se a crise econômica mundial e as eleições presidenciais como fatores que 

retardaram uma definição sobre o tema. Carvalho, G. (2008) também destacou as ameaças de 

veto do presidente divulgadas pela mídia, caso o Congresso aprovasse projeto de aumento de 

recursos para a saúde, sem indicação de ―nova fonte.‖ 

Em suma, há duas proposições viáveis sobre o tema, uma aguardando decisão no 

Senado -  o PLS 156/2007 (que prevê para a União o critério de 18% da receita corrente 

líquida, similar ao montante de 10% da receita corrente bruta) - e outra, na Câmara (o PLP 

306/2008 – com critério para a União modificado pela coalizão para a variação do PIB mais a 

CSS). Caso progridam, todas elas necessitarão da revisão da outra Casa; no caso do PLS 

156/2007, porque não havia tramitado na Câmara e no caso do PLP 306/2008, porque a 

Câmara modificou a proposta original do Senado (que prevê critério para a União de 10% da 

receita corrente bruta) e este pode acatar as alterações,  inclusive a CSS, ou não. 

 

 

6.3.4.3 Consequências para o financiamento da saúde 

 

 

Enquanto persiste o impasse legislativo, a situação de subfinanciamento do SUS 

igualmente persiste. Em países com sistemas universais de saúde o gasto público corresponde, 

em média, a 6,5% do PIB ou 70% do gasto total em saúde - público e privado
151

 -; mas no 

Brasil, o gasto do SUS é inferior a 3,7% do PIB, menos de 45% do total, que é de 8,4% do 

PIB (PIOLA, 2010).  

                                                           
151 Dados de 2007 estimaram um gasto privado direto com saúde de R$98,4 bilhões, sendo cerca de 50 bilhões dos planos e 

seguros, 21 bilhões do desembolso direto e 27 bilhões do gasto direto com medicamentos (CARVALHO, 2008). Entretanto, 

nos recursos privados existe participação pública através de renúncia fiscal: descontos de pessoa jurídica e física no imposto 

de renda, alíquotas menores para determinados medicamentos e isenções dadas a instituições filantrópicas de saúde 

(CARVALHO, 2008). 
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Contudo, os gastos do SUS aumentaram após a Emenda n
o
 29, passaram de 2,9% do 

PIB em 2000 para 3,7% em 2008 e o gasto per capita no mesmo período passou de 360 para 

606 Reais – já considerando a inflação; mas o esforço de Estados e Municípios foi maior: em 

2000 participavam com 40,2% do gasto e em 2008, com 54,1% (PIOLA, 2010). A queda na 

participação relativa da União no financiamento da saúde, pela estabilização de seu nível de 

gastos em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), fica clara no gráfico 29, elaborado por 

Mendes e Marques (2009); o qual também mostra que esse gasto permaneceu bem inferior ao 

relacionado com juros entre 1995 e 2008.  

Os gastos federais cresceram menos que as receitas correntes federais. Entre 2000 e 

2008 representaram uma média de 8,4% da receita corrente bruta; mas entre 2002 e 2009 a 

média foi ainda mais reduzida: 7,1% (PIOLA, 2010). Vale destacar que em 1995 o gasto 

federal correspondeu a 9,6% da receita corrente bruta, muito próximo ao critério que é objeto 

de tanta disputa atualmente. 

Segundo Carvalho, G. (2008), estimativas de 2007 mostram que a União foi 

responsável por 47% do gasto, os Estados, 26% e os Municípios, 27%; contudo, a União 

administra 60% da arrecadação pública, os Estados, 24% e os Municípios, 16%. 

Piola (2010) destacou que a não regulamentação da Emenda 29 está provocando 

perdas para o SUS, não apenas pela questão da menor contribuição relativa da União. Caso 

todos os Estados cumprissem os limites mínimos com gastos em serviços de saúde seriam 

adicionados, no mínimo, dois bilhões de Reais ao ano, indicando a necessidade de esclarecer 

quais são os gastos a serem aceitos como de saúde. 

Segundo Jorge (2010), apenas 43 (0,8%) de 5562 municípios brasileiros não aplicaram 

recursos em saúde em 2008, conforme critérios da resolução 322/2003 do Conselho Nacional 

de Saúde (que especificou, as ações que seriam aceitas, contudo sem poder legal para impor 

as definições aos entes federados). As perdas pela não aplicação por parte dos municípios 

entre 2004 e 2008 chegou a quase 130 milhões de Reais. 

Por meio de levantamento de dados no sítio da Internet do Sistema de Informações 

sobre Orçamento Público em Saúde – SIOPS (GOMES, 2007b), verificou-se que em 2005, 

93,5% dos municípios aplicaram 15% ou mais de suas receitas em ações e serviços de saúde, 

cumprindo a Emenda nº 29, de 2000 e também que: 32% aplicaram 20% ou mais; 8,2% 

aplicaram 25% ou mais; e 2,4% chegaram a aplicar 30% ou mais de suas receitas em ações e 

serviços de saúde. A média de aplicação em 2005 foi de 18,9%.  
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Gráfico 29 - Evolução das despesas com ações e serviços de saúde do Ministério da 

Saúde e dos Juros. 

Fonte: Cofin/CNS; Banco Central do Brasil. Elaborado por Mendes e Marques (2009). 

 

É preciso destacar que esses são os dados informados pelos municípios. No caso dos 

Estados, o Ministério da Saúde tem promovido análises mais detalhadas dos dados enviados e 

tem encontrado diferenças significativas. Por exemplo, em 2008 apenas quatro Estados não 

teriam aplicado o percentual mínimo, segundo suas próprias informações,
152

 gerando perda de 

1,2 bilhão de Reais naquele ano (Jorge, 2010). Mas os dados revisados indicaram que 14 

estados não cumpriram a Emenda 29 naquele ano (na visão da Resolução 322/2003 do 

Conselho Nacional de Saúde), gerando perda de 3,1 bilhões de Reais - a perda acumulada 

entre 2004 e 2008 seria de 16 bilhões de Reais (Jorge, 2010). 

Também no nível federal existiria descumprimento da Emenda 29. por meio de: 

―gastos com a saúde privada dos servidores; restos a pagar não pagos e sem lastro, programa 

farmácia popular‖ (em que o governo federal investe recursos públicos fora do SUS); ―bolsa 

família, etc.‖ (CARVALHO, G. 2008).  

Segundo levantamento da Confederação Nacional de Municípios (2010), os 

Municípios investiram R$ 89 bilhões a mais que o previsto pela Emenda 29 no período de 

2000 a 2008, enquanto que os Estados deixaram de aplicar R$ 33,4 bilhões e, a União, R$ 

15,6 bilhões, com os valores corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA). 

                                                           
152 Apesar da existência de dispositivo constitucional prevendo intervenção federal nesses casos, essa questão não foi 

―judicializada.‖ 
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Esse aparente maior esforço realizado pelos municípios para cumprir as determinações 

da Emenda 29 também tem se acompanhado de maior visibilidade das demandas por uma 

solução para o subfinanciamento do SUS, como observado em atividades promovidas pela 

Confederação Nacional dos Municípios.  

Com relação as propostas de regulamentação do art. 198 da Constituição, que trata da 

aplicação de recursos em saúde pelos entes federados, o quadro 4 apresenta estimativas do 

Ministério da Saúde (Jorge, 2010) sobre o montante de recursos que seriam disponibilizados 

por propostas selecionadas. 

Algumas propostas estão inativas, mas comparando-se com o histórico apresentado, 

fica evidente que o Executivo (nos sucessivos governos) tem se colocado sistematicamente 

contra aquelas que resultariam em maiores ganhos para o financiamento da saúde, como o art. 

55 do Ato das Disposições Transitórias (de fato, os recursos decorrentes da Emenda n
o
 29 

representam cerca da metade do que seria disponível caso estivesse sendo utilizado o critério 

inicial previsto pela Constituição – 30% do orçamento da seguridade social), a PEC 169/1993 

e, mais recentemente, as propostas que defendem 10% da receita corrente bruta (quadro 4). 

O debate desse caso prossegue, ainda muito centrado em estatísticas econômicas que 

comparam: a) o gasto do setor público, enquanto parcela do PIB, ao de outros países e b) a 

parcela do orçamento federal destinada à saúde, segundo critérios variados. Muita polêmica 

tem sido adicionada à discussão sobre a necessidade de uma contribuição exclusiva para a 

saúde, sem que dados sobre a evolução recente das receitas fiscais e o efeito da extinção da 

CPMF tenham sido assimilados. 

O próprio substitutivo da CFT ao PLP 306/2008 necessita de esclarecimentos que 

ainda não ganharam espaço. Por exemplo, a Nota Técnica nº 29/2010 do Departamento de 

Economia da Saúde e Desenvolvimento do Ministério da Saúde alerta para dispositivos 

presentes nesse substitutivo que poderão causar perdas adicionais. Por exemplo, a exclusão 

temporária dos recursos do Fundo de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) 

da base de cálculo para a aferição do percentual mínimo de recurso a ser aplicado em ações e 

serviços públicos de saúde produziria perda anual de quase 3 bilhões de Reais. 

Em geral, não tem sido priorizado o debate sobre o montante que seria necessário para 

que o SUS seja adequadamente implementado (a discussão tem focalizado o politicamente 

possível), nem sobre o impacto dos diferentes critérios de financiamento sobre metas 

mensuráveis da política de saúde (mesmo que escalonadas no tempo), nem, tampouco sobre 

as atividades que seriam priorizadas com os novos recursos. 



217 

 

 

As perdas decorrentes da ineficiência na gestão e da corrupção não têm sido estimadas 

de modo mais abrangente.
153

 Finalmente, os usuários do sistema pouco tem sido envolvidos 

na discussão do mérito das propostas, prevalecendo uma abordagem extremamente técnica e 

complexa, inacessível a maior parte da população.
154

 

 

 

6.4 Considerações sobre o caso 

 

 

A análise das definições políticas sobre o financiamento da saúde será apresentada 

segundo os elementos da abordagem teórica usada nesse estudo (resumidos na figura 1, do 

capítulo 2).  

Iniciando pelas demandas por tais definições, o contexto que foi destacado e os 

históricos legislativos indicam uma atuação mais visível da sociedade organizada (ligada ao 

setor saúde) nos períodos anterior e imediatamente posterior à Constituição de 1988.  O 

Legislativo, independente se oposição ou governo, foi capaz de liderar a agenda da saúde na 

Constituinte e também por ocasião da aprovação da Lei Orgânica da Saúde, quando o apoio 

do movimento sanitário era mais saliente e coeso.  

Após essa fase, pelo menos aparentemente, a ―via do parlamento‖ perdeu prioridade 

para uma atuação no interior do Executivo, priorizando a regulamentação infralegal, o que se 

demonstrou estratégia sem ―poder‖ suficiente para implantar o sistema como foi 

originalmente concebido. Alie-se a isso, a ausência de uma demanda mais incisiva por parte 

da maioria da população (exemplificada pela dificuldade na mobilização da população, por 

ocasião da coleta de assinaturas para as emendas populares na Constituinte), que parece não 

ter se apropriado completamente da proposta do SUS. Esse contexto de demandas ainda não 

permitiu definições duradouras e suficientes sobre o financiamento do sistema. 

                                                           
153 Investigações administrativas do Ministério da Saúde e da Controladoria Geral da União (CGU), concluídas entre 2007 e 

2010, indicaram desvios de R$ 662,2 milhões no Fundo Nacional de Saúde; mas somente 2,5% das transferências fundo a 

fundo são fiscalizadas, de acordo com a CGU (MALTCHICK, 2011). 
154 Relatório do Seminário sobre Saúde e Seguridade Social promovido pela CSSF em maio de 2007 indica, baseado em 

comentários de representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) a respeito do controle 

social na saúde, uma ainda ―frágil consciência das necessidades‖ (pela população) ―e dos direitos à Saúde, o quê enfraquece 

também a sustentação da Seguridade Social e Proteção Social.‖ ―A população usuária está ainda distante do entendimento e 

apropriação do SUS, e muitas vezes não tem diálogo efetivo por parte dos dirigentes, técnicos e profissionais, e quando tem é 

mais tratada como objeto do que sujeito do sistema‖ (FRENTE PARLAMENTAR DA SAÚDE, 2007). 
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Quadro 4 - Estimativa de valores de gasto federal, segundo propostas de 

regulamentação do artigo 198 da Constituição Federal. 

 

Proposta Critério para a União 
Valores  

(milhões de Reais) 

Artigo 55 do Ato das 

Disposições Constitucionais 

Transitórias (*) 

30% do orçamento da seguridade 

social 
127.656,13 

Emenda n
o
 29, 2000 

Despesa empenhada do exercício 

anterior corrigida pela variação 

nominal do PIB 

60.950,73 

PEC 169/1993 (*) 

Gasto de 30% do Orçamento da 

Seguridade Social adicionado de 

10% da receita de impostos 

156.363,98 

PLS 121/2007 
Gasto de 10% da receita corrente 

bruta 
90.847,04 

PLS 156/2007 
Gasto de 18% da receita corrente 

líquida 
92.930,14 

Substitutivo da CFT ao PLP 

306/2008 (**) 

Despesa empenhada do exercício 

anterior corrigida pela variação 

nominal do PIB adicionada de 

receita da CSS 

72.750,73 

 

Fonte: Adaptado de Jorge (2010). 

Nota: (*) Proposta inativa. 

(**) Adicionou-se o montante calculado para a Emenda 29 (Jorge, 2010) adicionado de 11,8 bilhões estimados pelo 

relator da CFT. 
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De todo modo, as regras estruturantes estabelecidas pela Constituição criaram ―path 

dependencies”, e promoveram uma agenda que aponta na direção da ampliação do 

financiamento do SUS. Nenhuma coalizão governamental, com toda a capacidade para atuar, 

inclusive na via constitucional, conseguiu reverter essa tendência, embora tenha sido possível 

bloqueá-la e, até, restringi-la por meio de desvinculações de receitas (sempre temporárias). 

Os atores dos dois Poderes participaram ativamente no processo decisório sobre o 

tema. Quanto ao Executivo, chama a atenção uma postura consistente de resistência à 

definição duradoura de critérios da saúde que ampliariam a responsabilidade do nível federal. 

Por ocasião da Constituinte, esse Poder encontrava-se temporariamente enfraquecido e 

fragmentado entre as preferências das burocracias das áreas da previdência e da saúde. No 

período seguinte, diante das crises da previdência, essa área foi priorizada e, posteriormente, 

persistiu a predominância do equilíbrio fiscal, promovido pela área econômica. Atores de 

outros níveis da federação não foram salientados em razão do foco na relação entre os 

Poderes, contudo comportaram-se de acordo com a referida situação de participação no 

financiamento da saúde: os municípios, que estariam aplicando uma maior parcela relativa de 

seus orçamentos na saúde têm sido mais ativos em exigir uma solução para o problema. 

Com relação ao Executivo, obstáculos foram observados desde: o retardo no 

encaminhamento do projeto da Lei Orgânica e a não previsão de critérios estáveis de 

financiamento do SUS (no governo de José Sarney); os vetos a essa lei sobre o critério de 

aplicação de 8% do PIB na saúde, aprovado pelo Congresso (no governo de Fernando Collor); 

a suspensão dos repasses dos recursos do Inamps para o Ministério da Saúde (no governo de 

Itamar Franco); a adoção de medidas para desvincular receitas da Seguridade, além de 

medidas insuficientes e, em grande parte, temporárias para o financiamento da saúde - CPMF 

e Emenda n
o
 29, de 2000 (no governo de Fernando Henrique Cardoso); e a prorrogação de 

soluções temporárias (CPMF) e de medidas para desvincular receitas da seguridade, além da 

não-decisão sobre a regulamentação pela via complementar da Emenda n
o
 29, de 2000 (no 

governo de Lula da Silva). Não se sugere que o Executivo seja o responsável isolado por essa 

situação, pois contou com o apoio de expressiva parte do Congresso para adotar as medidas 

nas sucessivas legislaturas.  

Os atores do Legislativo, basicamente responderam às demandas iniciadas 

externamente. No caso da Constituinte e da Lei Orgânica, já se mencionou o papel do 

movimento sanitário; e nas definições mais recentes com impacto no financiamento, à 

indução do Executivo como líder da coalizão (foram significativas a influência da coalizão na 
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substituição dos critérios de financiamento pela União tanto no substitutivo da CSSF ao PLP 

01/2003, quanto no PLP 306/2008). Deputados e Senadores demonstraram participação 

similar nas decisões e foram mobilizados pela coalizão ou oposição, segundo o balanço de 

forças em cada Casa.  

Os atores dos dois Poderes, entretanto, comportaram-se estrategicamente e de maneira 

similar durante a tramitação das proposições quando pertenciam à oposição ou ao governo. A 

alternância do poder no Executivo a partir de 2003 permitiu observar que os que eram 

contrários à criação da CPMF, a mantiveram posteriormente e os que a criaram e prorrogaram 

foram os que contribuíram decisivamente para sua extinção. Comportamento similar foi 

observado no caso da desvinculação das receitas da União. Porém, esta persistiu e foi 

aprovada por grande maioria no Senado na mesma ocasião em que a CPMF foi derrubada. O 

diferencial foi que setores da sociedade mobilizaram-se apenas contra a CPMF. Os partidos 

políticos não demonstraram orientação ideológica consistente ao longo desse extenso debate, 

mas funcionaram como confiáveis mediadores da disputa entre as coalizões e as oposições de 

momento. 

Com relação às instâncias de decisão, foi observada atuação relevante tanto na 

Câmara quanto no Senado. A Constituinte, com suas regras especiais valorizou o trabalho das 

comissões na coleta de propostas, com grande participação da sociedade organizada, contudo, 

a maioria (provavelmente mobilizada por grupos com maior acesso aos parlamentares) se 

insurgiu contra o Regimento, demandando maior poder para o Plenário modificar as 

propostas. 

No pós-Constituinte imediato, as comissões da Câmara e do Senado foram os locais 

privilegiados para a definição da Lei Orgânica da Saúde (diante do desinteresse do Executivo, 

não foi solicitada urgência, no caso da Lei n
o
 8.080, de 1990). Nas demais proposições, em 

que predominou o interesse direto do Executivo, o Plenário foi o local privilegiado de 

definição. Isso não impediu o intenso trabalho observado nas comissões nas duas Casas. 

Participaram ativamente com os pareceres de seus relatores em Plenário. Mesmos nas 

comissões especiais das PEC, os membros das comissões permanentes foram sucessivamente 

mobilizados como relatores das matérias. 

As comissões permanentes têm oferecido à oposição a oportunidade de avançar no 

debate das propostas que não são de interesse da coalizão e até conseguir vitórias como foi o 

caso da atuação das comissões do Senado ao aprovar o PLP 121/2007 (contendo o critério de 

10% da receita corrente bruta), com apoio de relatores da oposição. Isso exigiu que a coalizão 
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atuasse paralelamente no plenário da Câmara, por meio de alterações ao PLP 01/2003 

(substituindo o mesmo critério aprovado no Senado pela variação do PIB mais um adicional 

por meio da CPMF) e obtivesse a aprovação naquela Casa em outubro de 2007, enquanto que 

o Senado aprovou o PLP 121/2007 em novembro do mesmo ano e, logo em seguida, também 

promoveu a derrubada da CPMF.  

A capacidade dos coordenadores das instâncias de decisão, tanto nas comissões quanto 

nos plenários das duas Casas, de influir na evolução das tramitações ficou evidenciada em 

todas as proposições analisadas nesse estudo de caso. 

Os recursos legislativos de aceleração, de obstrução e modificação foram 

extensamente utilizados. Na Lei Orgânica destacaram-se os vetos parciais do Executivo, na 

CPMF, as tentativas da oposição obstruir as votações e a grande quantidade de emendas 

apresentadas. Foram observados usos estratégicos do recurso à urgência, desde sua não 

utilização (no caso da Lei n
o
 8.080, de 1990) ao efeito extremamente rápido (adotada após 

consenso no caso da Lei n
o
 8.142, de 1990, resultando numa tramitação de apenas um dia na 

Câmara e de seis dias no Congresso). No PLP 01/2003 a utilização foi tardia, após todas as 

comissões de mérito terem aprovados seus relatórios, nas tentativa de inserir o tema na pauta 

do Plenário. 

No caso do PL 121/2007 acelerou a apreciação de matéria já amplamente debatida 

pelas comissões, o que não impediu que fossem consideradas dezenas de emendas.  No caso 

do PLP 306/2008 o benefício foi para a coalizão e para a oposição (o primeiro conseguiu 

trazer o debate, agora inadiável, para o plenário da Câmara, onde possuía base mais estável e 

efetivamente modificou a proposta; o segundo, manteve um tema objeto de impasse na 

concorrida pauta do plenário); mas esse é um exemplo de que nem todo projeto em urgência é 

acelerado, pois esse regime foi aprovado (com apoio dos líderes partidários) em maio de 2008 

e até abril de 2011 o projeto não havia retornado à pauta. 

O uso estratégico das regras de deliberação foi exemplificado na votação no Senado 

que derrubou a CPMF, mas manteve a desvinculação das receitas da União. Não tivesse a 

liderança do governo requerido a votação por artigos, todo a PEC poderia ter sido derrubada 

diante da forte reação de setores da sociedade à prorrogação da CPMF.  

A mobilização dos coordenadores das instâncias de decisão foi fundamental, alem da 

atuação das comissões e seus relatores, cita-se o poder de incluir matérias na pauta do 

plenário. Por exemplo, a PEC 169/1993, após aprovação na comissão especial passou cerca de 

um ano sem ser inserida na pauta do Plenário e provavelmente só foi adiante com a 
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intervenção de setor do Executivo que sentiu a necessidade (antevendo eleição presidencial 

que se aproximava) de um melhor desempenho da pasta da saúde. Na CSSF, foi a oposição 

quem usou as prerrogativas de coordenação para aplicar as regras de votação simbólica para 

aprovar o PLP 01/2003, que era objeto de manobras obstrutivas da coalizão. 

No PLP 01/2003, uma ação da presidência da Câmara adicionou a CCJC como 

comissão de mérito, o que permitiria à coalizão modificar critérios de financiamento (o que 

não ocorreu, mas pode ter ampliado o tempo necessário à tramitação da matéria). A medida 

parecia desnecessária, tanto que no caso do PLP 306/2008, sobre o mesmo tema, não houve 

despacho para que a CCJC se pronunciasse sobre o mérito. 

Esse mesmo projeto ilustra a ação estratégica da coordenação do plenário da Câmara 

em não incluí-lo na pauta para a votação, mesmo encontrando-se em regime de urgência, do 

último destaque necessário para que a matéria siga para o Senado. Provavelmente, a queda 

significativa na última votação realizada antes do impasse tenha provocado o alerta. O tema 

era idêntico a uma primeira votação (sobre o art. 5º do substitutivo da CFT, o principal, 

abordando os critérios da União) e que já havia recebido apoio de 291 parlamentares. Numa 

segunda tentativa da oposição em modificar tal artigo, o apoio a sua manutenção caiu para 

262 votos (bem próximo à votação mínima exigida na via complementar e com novos 20 

votos de apoio à tese defendida pela oposição). 

Algumas das considerações envolvendo as fases de tramitação das proposições 

(iniciação, apreciação e conclusão) já se tornaram evidentes nos comentários de outros 

elementos do sistema de produção legislativa. Para o financiamento da saúde a iniciativa das 

proposições visando aumentar efetivamente os recursos para a saúde vieram do Legislativo e 

daquelas que poderiam restringi-los, vieram da coalizão, em geral, do Executivo. A destacada 

PEC 169/1993 que deu origem ao debate que resultou na Emenda 29 foi iniciada por 

deputados do PSDB e do PT, antes de ambos partidos assumirem o controle do Executivo. 

A inobservância da necessidade de iniciar dispositivos específicos do financiamento 

por meio da via complementar inviabilizou a tentativa de definir critérios de financiamento 

por meio da Lei Orgânica da Saúde (pertencente à legislação ordinária).   

Sobre a fase de apreciação, acrescenta-se que os relatores de partidos da coalizão e 

seus projetos foram priorizados, o que ficou claro na tramitação da PEC 169/1993, em que 

uma PEC posterior (82/1995), de autoria de parlamentar da coalizão foi igualmente 

modificada por um substitutivo, mas no registro final foi indicada como transformada em 

norma, enquanto que a PEC 169 foi registrada como prejudicada. Assim, a análise de 
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quantitativos de normas arquivadas não é indicador suficiente para afastar a colaboração de 

outros atores. 

A respeito da fase de conclusão, destaca-se que as propostas de autoria do Executivo 

tramitaram em tempo razoável, embora não acelerado, visto a elevada relevância dos temas 

em questão, e que as do Legislativo, opostas à coalizão, foram marcadas por um prolongado 

tempo de conclusão da tramitação. Contudo a sanção da Lei n
o
 8142 , de 1990, em apenas 16 

dias, mais rápido que a média das MPV e PLN, demonstrou que o Legislativo pode atuar 

rapidamente quando possui apoio da sociedade para tanto. 

Os vetos parciais do presidente Collor tiveram efeitos duradouros. Não foram 

derrubados, pois ocorreu um acordo (justamente por meio da Lei n
o
 8142, de 1990, que 

resolveu aspectos logísticos da transferência de recursos). Ameaças de veto ao PLP 306/2008 

(caso a CSS venha a ser abolida) também influenciaram o impasse atual na regulamentação da 

Emenda 29. 

Sobre os tipos de interação entre os Poderes, embora a liderança do Legislativo 

tenha sido observada durante a Constituinte e na aprovação da Lei n
o
 8080, de 1990, para a 

criação e regulamentação do SUS; no caso do financiamento da saúde, essa liderança não se 

concretizou, prevalecendo o impasse. A derrubada da CPMF e a aprovação do PLP 121/2007 

no Senado são exemplos raros em que o Legislativo liderou uma reação aos interesses do 

Executivo, sempre com o decisivo apoio da sociedade organizada.  

A cooperação foi exemplificada pela rápida aprovação da Lei n
o
 8142, de 1990, e 

também na quebra do impasse em 2000, com a elaboração da Emenda 29, graças ao apoio de 

parte do Executivo, que enfrentou a área econômica do governo, mas que no final produziu 

resultados que provavelmente também a satisfizeram, pois a contribuição relativa da União foi 

reduzida ao longo dos anos. A liderança da coalizão foi clara nas proposições de interesse 

direto do Executivo e impacto orçamentário, como a CPMF e a desvinculação das receitas da 

União. 

O foco do impasse atual é nos critérios de financiamento pela União (não há muita 

variação nas propostas para os critérios dos demais entes federados) e reproduz as tensões 

existentes desde a Constituinte. É preciso considerar que a situação de impasse é satisfatória 

para os que valorizam apenas a questão do equilíbrio fiscal, afinal são anos em que o volume 

de recursos aplicados na saúde foram menores que o necessário. Sua quebra é improvável na 

ausência de um maior envolvimento dos usuários e de mais setores organizados. Quase 

diariamente há denúncias da população na mídia sobre os problemas de atenção à saúde no 
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País, mas raramente as matérias associam os problemas à situação de subfinanciamento. Os 

usuários persistem fragmentados sem capacidade de vocalização de propostas políticas 

concretas. Representante da Contag em evento na Câmara dos Deputados (FRENTE 

PARLAMENTAR DA SAÚDE, 2007) bem expressou a sensação de que os usuários seriam 

mais objetos que sujeitos do SUS. 

A atuação apenas do movimento sanitário, diante da divisão de alguns enquanto 

adeptos da oposição ou da coalizão, não tem conseguido obter a coesão necessária para 

alcançar o mesmo sucesso que nos tempos da Constituinte. Isso se refletiu na divisão que 

ocorreu no plenário da Câmara por ocasião da votação do PLP 01/2003. Os membros da 

Frente Parlamentar da Saúde pertencentes ao governo votaram com a coalizão, permitindo a 

alteração da proposta apoiada pelo movimento sanitário. Sem tal mobilização, a adesão de 

atores do interior do Executivo para além da retórica de defesa do SUS parece improvável no 

quadro político atual. Alguns sinais já foram emitidos no sentido de que o Executivo aguarda 

apoio da sociedade para se envolver na solução do problema, o que é um avanço em relação 

ao governo que se encerrou, segundo Santos (2011). Um exemplo foi a reunião dos 

governadores do Nordeste com a presidente Dilma Roussef em fevereiro de 2011, em que 

alguns dos governadores chegaram a defender a aprovação da CSS. 

A respeito do política produzida pelo sistema, observa-se que o Legislativo foi mais 

ativo em buscar um financiamento mais adequado do SUS, mas igualmente contribuiu como 

participante das coalizões para que o resultado do sistema tenha permanecido aquém das 

necessidades por recursos, em geral, indicando reduzida prioridade de ambos Poderes para a 

adoção de soluções mais duradouras e suficientes. A dependência de estímulos externos para  

avançar na agenda da política de saúde tem tornado a atuação do Legislativo fragmentada e 

inconsistente. Nesse caso em particular, o financiamento de uma política de maioria (de 

direito) tem sido abordado como se fosse uma política redistributiva, conforme a tipologia de 

Lowi (1972) e Wilson (1973). 

A discussão das implicações dos achados desse capítulo e dos demais para as 

hipóteses do estudo é apresentada no capítulo 7. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As considerações finais são apresentadas de acordo com as hipóteses do estudo, 

abordando a agenda dos Poderes, a produção do sistema, as regularidades desse processo, os 

tipos de interação entre os Poderes observados e as especificidades da produção relacionada à 

saúde. Finalmente, são adicionados comentários sobre a abordagem teórica e metodológica 

utilizada, sugestões de pesquisa e de aperfeiçoamento do sistema de produção legislativa, 

particularmente na área da saúde, e são resgatadas as questões com as quais o estudo foi 

iniciado.  

 

 

7.1 Hipótese descritiva sobre as agendas dos Poderes 

 

 

A hipótese foi de que as agendas dos Poderes abrangem todas as áreas de políticas. Os 

dados provenientes das proposições apresentadas em todas as vias legislativas entre 1999 e 

2006 não deixam dúvidas de que os parlamentares, tanto da Câmara, quanto do Senado 

possuem interesse diversificado e não se dedicam apenas a conteúdos da área social. É certo 

que essa área foi a preferida dos parlamentares na via ordinária, como também observaram 

Amorim e Santos (2003) ao analisarem os PL de deputados apresentados em 1995. Entretanto, 

no presente estudo essa área chegou a ser superada quantitativamente em outras vias. Foram 

identificadas especializações temáticas nas vias legislativas (como a maior prevalência de 

temas da área político-institucional na via constitucional; da econômica, na via complementar 

e da social, na via ordinária), sendo detectada alguma variação na intensidade com que temas 

foram abordados nas duas Casas (embora os conteúdos tenham sido semelhantes em cada uma 

das vias). Além disso, a regra de iniciativa exclusiva do Executivo em áreas como a 

orçamentária e administrativa impedem que esses temas estejam entre os mais frequentes de 

autoria do Legislativo. 

A ênfase observada na literatura a respeito da análise da agenda ―aprovada‖, segundo a 

autoria das proposições e sem distinção das vias legislativas, em detrimento daquela 

―apresentada‖ em cada uma das vias também pode ter contribuído para uma percepção inicial 
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de divisão das agendas dos Poderes. A incorporação desses tipos de considerações permitiu a 

verificação de uma série de achados, destacados a seguir.  

Realmente, houve uma maior produção de leis de parlamentares na área social na via 

ordinária, mas outras áreas de política se sobressaíram na produção dos parlamentares nas 

demais vias, como no caso dos PLP da área econômica. Isso não seria percebido se as 

proposições fossem agrupadas sem distinção de vias, pois prevaleceria o resultado da via 

ordinária, de maior produção. 

O foco apenas no agregado de leis ordinárias produzidas também dificultaria a 

percepção de que o Executivo apresenta propostas na área social em todas as vias, como 

observado nesse estudo. Apesar do pequeno quantitativo de propostas do Executivo nas vias 

de maior hierarquia, geralmente foram de grande relevância para as políticas sociais, mais 

uma vez negando a distinção de agenda entre os Poderes. Até mesmo quando utilizou as MPV 

o Executivo atuou mais frequentemente na área social. Também no subconjunto de 

proposições relacionadas à saúde observou-se comportamento similar do Executivo. 

Foram identificados comportamentos estratégicos do Executivo na fase de iniciação 

dos projetos (sua incorporação na agenda), por exemplo, após alternância de poder, com a 

utilização de diferentes tipos de proposição na via ordinária para tratar de conteúdos similares 

(como os créditos extraordinários abordados por instrumento regular - PLN - ou excepcional - 

MPV). Também foram observadas variações na atividade propositiva dos parlamentares em 

decorrência da alternância do poder. Por exemplo, houve uma maior atividade nos temas da 

área social no grupo que inicialmente atuou como oposição e que depois participou da nova 

coalizão de governo. 

Outro achado de interesse foi que as áreas de política das agendas iniciadas nas vias 

em ambas as Casas não têm o mesmo peso na agenda efetivamente aprovada. Isso sugere que 

os mecanismos de centralização do processo decisório, já identificados na literatura, estejam 

facilitando o alcance de decisões e até limitando particularismos (o que favorece a 

governabilidade), mas talvez o Congresso não esteja sendo capaz de influir nas políticas 

públicas como os representados desejam, com implicações para a qualidade da democracia.  

Igualmente relevantes foram os indícios de associação entre o envolvimento das 

proposições com o orçamento federal e a atividade propositiva da coalizão, principalmente do 

Executivo. Brady e Volden (2006) destacaram a importância da distinção dos conteúdos de 

legislação com impacto orçamentário, o que se mostrou bem adequado ao caso brasileiro. 

Considerando o conjunto de proposições relacionadas à saúde, observou-se tal 
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comprometimento: em 37,2% das proposições da via constitucional (com marcante variação 

entre os grupos temáticos, sendo maior no grupo de maior interesse do Executivo e da 

coalizão); em 45,5% das proposições da via complementar (apresentando gradação entre os 

grupos temáticos similar à observada na via constitucional) e em pelo menos 32,5% das 

proposições da via ordinária.  

A percepção de que os parlamentares teriam interesses limitados a temas 

particularistas foi abalada pelo achado de que o Legislativo foi o mais ativo propositor de 

projetos em todas as vias, participando, em geral com mais de 90% das proposições, com 

destaque para a atividade do Senado (principalmente nas vias de maior hierarquia), em termos 

relativos ao número de parlamentares, e da Câmara, em termos dos quantitativos totais. 

Contudo, foi baixa a produção de autoria de comissões permanentes, sobressaindo-se um 

pouco aquela proveniente da via ordinária. 

Finalmente, destaca-se a relação da atividade propositiva dos parlamentares com o 

ciclo eleitoral, sendo, em geral, mais ativa no primeiro ano das legislaturas em todas as vias. 

Contudo quebras nesse padrão foram observadas em função da intercorrência de temas que 

provocaram atividade especial, indicando capacidade reativa do Legislativo. No caso do 

Executivo, não se observou a associação com o ciclo eleitoral, sugerindo que esse Poder 

dispõe de mecanismos regulares que promovem a governabilidade. 

Em suma, os resultados desse estudo indicam compartilhamento da agenda pelos 

Poderes em todas as vias legislativas, o que é coerente com o contexto do presidencialismo de 

coalizão e consistente com a conclusão de Figueiredo e Limongi (2009) sobre a ―fusão da 

agenda‖ substantiva do Executivo e de parte do Legislativo. 
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7.2 Hipótese descritiva sobre as taxas de sucesso, de dominância e o tempo médio 

de tramitação das proposições do Executivo 

 

 

Segundo a hipótese, as taxas de sucesso e de dominância do Executivo seriam 

inversamente proporcionais ao nível hierárquico das vias estratégicas e o tempo médio de 

tramitação mais curto que os do Legislativo, exceto nas vias de maior hierarquia. 

A identificação dos limites e potencialidades dos atores (utilizando as mencionadas 

abordagens de Leloup, Shull e Jones para o caso dos EUA), proporcionadas pelas regras que 

estruturam o sistema de produção legislativa do Brasil, com seus múltiplos recursos 

estratégicos e instâncias de decisão, permitiram a elaboração dessa hipótese. Sua confirmação 

indicaria que o sistema funciona com uma lógica que favorece a governabilidade e agilidade 

das decisões do Executivo num nível hierárquico de implementação de políticas, cujas 

principais diretrizes já foram normativamente definidas na Constituição. 

A maior parte das previsões dessa hipótese foi efetivamente verificada no conjunto 

geral de todas as áreas de política. Foram reforçados os achados de estudos prévios sobre a 

facilidade com que o Executivo aprova suas proposições de iniciativa exclusiva na via 

ordinária, mas foi indicado que isso se reduz nas demais vias. A gradação das taxas de 

dominância do Executivo, inversamente proporcionais à hierarquia das vias, também foi 

verificada no subconjunto relacionado à saúde, contudo isso não ocorreu em relação às taxas 

de sucesso, devido ao melhor desempenho do Executivo na via constitucional e menor na via 

complementar. 

O estudo de caso sobre o financiamento da saúde ofereceu meios para explicar esses 

dados. Diante da constitucionalização dessa política e da tendência de o Executivo liderar a 

coalizão numa resistência ao aumento de recursos para o SUS, os êxitos do Executivo 

concentraram-se em alterações constitucionais (algumas das quais produziram efeitos 

limitantes ao financiamento da saúde), enquanto que a atividade na via complementar (que 

ampliaria os recursos do sistema) foi reduzida. 

A exceção prevista de que não haveria vantagem no tempo de tramitação das 

propostas do Executivo na via constitucional não se confirmou. Embora a argumentação 

teórica tenha previsto um papel mais relevante para o Legislativo na via constitucional, o que 

ocorreu, pois os parlamentares foram autores de mais emendas constitucionais que o 
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Executivo, não se atentou devidamente para os efeitos dos recursos disponíveis à coalizão, 

que predominou em todas as vias. 

A capacidade dos parlamentares da oposição foi superestimada, supondo-se que a 

necessidade de supermaiorias para a aprovação das PEC e a existência de uma menor 

quantidade de recursos formais para o Executivo controlar a agenda nessa via elevariam a 

autonomia dos parlamentares em geral, facilitando a superação de obstáculos e aumentando as 

probabilidades de sucesso também da oposição. Contudo, se até mesmo para a coalizão não 

seja tarefa fácil aprovar uma PEC, mais ainda para a oposição em minoria. 

Na ausência de dispositivos formais de urgência, os achados sobre tempos médios de 

tramitação mais acelerados para as proposições do Executivo na via constitucional, 

provavelmente deveram-se à atuação dos coordenadores das instâncias de decisão e pela 

cuidadosa seleção e monitoramento da tramitação das matérias que o Executivo apresenta. 

A apreciação das PEC por comissões especiais, de certo modo reduzindo a  atuação 

das comissões permanentes, oferecem ao coordenador da instância de decisão que cria tais 

comissões (os presidentes das Casas), papel destacado na produção dessa via. Assim, é 

provável que a interação entre os membros da coalizão na criação das comissões necessárias 

para a apreciação das PEC seja um dos mecanismos estratégicos usados para priorizar ou 

bloquear políticas, de acordo com os interesses da coalizão. A vantagem também pode ser 

garantida por meio da atuação das coordenações no controle da pauta dos plenários, como 

observado no estudo de caso. 

De todo modo, apesar de a proteção institucional ao papel do Legislativo não ter sido 

suficiente para produzir um comportamento mais autônomo nessa via, devido aos 

compromissos com a coalizão, pode ter oferecido aos parlamentares da base de governo maior 

poder de barganha diante do Executivo que em outras vias, representando mais um atrativo 

para pertencer à coalizão. Em todas as vias, os tempos médios das leis iniciadas pela coalizão 

foram mais rápidos que os da oposição, configurando mais uma vantagem. 

Na via complementar, o razoável desempenho da oposição foi associado ao efeito do 

regime de urgência. Essa situação se contrapõe ao achado na via constitucional de pouca 

participação da oposição na autoria de emendas constitucionais. A influência na pauta de 

deliberação poderia ser relevante para as diferenças observadas nas duas vias. Assim, a 

ausência do recurso à urgência na via constitucional afetaria mais a oposição que à coalizão, 

pois esta teria mais facilidade para articular a formação da agenda de trabalho nos Plenários 

das Casas, por meio dos coordenadores das instâncias de decisão. A possibilidade de requerer 



230 

 

 

urgência na via complementar ofereceria um dispositivo formal para a oposição tentar influir 

na pauta de decisões (ainda que não tenha resultado em aceleração da tramitação) e, 

eventualmente, obter sucesso. Contudo, estudos de caso precisariam afastar o efeito da 

alternância do poder, com alteração nas preferências da coalizão; em que projetos de longa 

tramitação de autoria de antigos membros da oposição tornar-se-iam aceitáveis pela nova 

coalizão. 

Na via ordinária, a dominância do Executivo foi garantida por meio da elevada 

eficiência da conversão em lei dos numerosos PLN e das MPV, contudo isso não se observou 

no caso dos PL. Esse padrão repetiu-se tanto no conjunto de todos os temas, quanto naquele 

relacionado saúde. Entretanto, em ambos conjuntos a coalizão manteve a dominância. No 

caso da saúde, a oposição até conseguiu aprovar mais leis não-simbólicas que os 

parlamentares da coalizão, mas não conseguiu superar o total desta, adicionado dos êxitos do 

Executivo. Nessa via ocorreram aprovações de projetos de autoria de comissões, contudo num 

patamar muito baixo, apenas 17 leis ordinárias, indicando baixa capacidade dessas instâncias 

para orientarem a agenda. 

Os dados desse estudo não se diferenciam dos achados originais de predominância 

quantitativa do Executivo na produção legislativa total (FIGUEIREDO e LIMONGI, 1999a). 

A estatística de que 86% da produção até meados da década de 1990 seria predominantemente 

de autoria do Executivo, foi confirmada nos estudos de Carneiro (2009), que considerou o 

período de 1988 a 2007, encontrando um valor de 79,7%; muito próximo ao valor encontrado 

nesse estudo, de 76,9% para o caso da via ordinária (embora a metodologia tenha sido 

diversa). 

Adicionalmente, esse estudo inseriu a dimensão de relevância das proposições, 

indicando que as taxas de sucesso e de dominância do Executivo foram inversamente 

proporcionais ao nível hierárquico das vias, contrariando a tese da dominância quantitativa 

deste na via de maior hierarquia (em que o Legislativo foi autor de 66,7% das emendas 

constitucionais, com destaque para a produção originada no Senado – sugerindo 

especialização no trabalho de suas comissões) e nas leis provenientes de PL (em que o 

Legislativo foi autor de 59,2% dessas normas, com destaque para a atuação da Câmara na área 

social). Contudo, demonstrou expressiva dominância da coalizão em todas as vias, chegando a 

89,2% na via ordinária, 72,0% na complementar e 90,5% na constitucional. 

 Os achados relativos à forte dominância da coalizão no quantitativo e celeridade de 

normas produzidas em todas as vias foram mais intensos que o inicialmente esperado (em 
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função da pouca valorização de recursos que até tinham sido identificados entre os elementos 

do sistema). Esses achados são, entretanto, assimiláveis pela lógica de que o sistema está 

orientado para a promoção da governabilidade.  

Em resumo, os dados indicam que a predominância do Executivo como ator isolado 

não é factível, considerando a diferente relevância das propostas nas três vias. Assim, o fato 

de o Executivo predominar na produção de leis por meio de seus tipos de proposição 

exclusivos, de menor hierarquia, mas mais numerosos, tem induzido a uma superestimação 

desse predomínio e a uma desconsideração do presidencialismo de coalizão.  

 

 

7.3 Hipótese descritiva sobre as regularidades do sistema de produção legislativa 

 

 

De acordo com a hipótese, o sistema de produção legislativa funcionaria com 

regularidades quanto à utilização das vias estratégicas, segundo temas de interesses dos 

atores, bem como quanto aos conteúdos e quantitativos de produção em cada via. 

As vias legislativas apresentaram regularidades compatíveis com o modelo sistêmico 

de produção legislativa e também com a abordagem estratégica dos atores. Foram observadas 

nos padrões de apresentação das proposições, nas suas probabilidades de dominância e de 

sucesso, segundo autoria e conteúdo, tanto no conjunto geral, quanto nas proposições 

relacionadas à saúde. 

Também foram observadas regularidades na aplicação de recursos estratégicos e nos 

resultados finais da tramitação. Com relação aos recursos estratégicos, cita-se a utilização da 

urgência como recurso que efetivamente acelerou a aprovação das propostas do Executivo e 

ao menos colocou o tema na agenda de decisão, no caso dos parlamentares, inclusive da 

oposição (como no caso de leis complementares). Contudo esses recursos necessitam de 

considerações estratégicas, pois há riscos de que a oposição atue na modificação de propostas 

em urgência, como ficou sugerido pela observação de cancelamentos de urgência 

constitucional pelo Executivo e da ocorrência de vetos parciais em 45,5% dos PLP de autoria 

do Executivo, que tramitaram em regime de urgência. 

No funcionamento das vias foi evidente a existência de solução institucional para 

tratar temas orçamentários de modo regular e mais ágil na via ordinária. Na complementar, a 

atividade da coalizão foi menos dominante e a produção pequena (principalmente na saúde); o 
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que sugere a existência de maiores conflitos na via que abordou a maior proporção de projetos 

que comprometiam o orçamento federal.  

Foi observada uma intensa atividade de modificação das proposições em todas as vias 

(por exemplo: 58% das MPV foram objeto de lei de conversão, o que só ocorre quando há 

modificação do texto original, e quase 80% das PEC da saúde convertidas em emendas 

constitucionais foram objeto de substitutivo, como também 40% dos PLN, 90% dos PLN 

―orientadores‖ do orçamento e as duas leis complementares relacionadas à saúde. Isso indica 

que o Legislativo participou ativamente do processo de produção, na mesma linha sugerida 

pelos já mencionados achados de Amaral (2009) e Cruz (2009).  

Quanto aos vetos presidenciais, chamou a atenção o fato de que os totais terem 

predominado em projetos de apreciação conclusiva pelas comissões, sugerindo que o 

monitoramento prévio da coalizão não tenha sido tão eficiente quanto nas matérias que 

tramitam no plenário ou maiores dificuldades da coalizão em influenciar a decisão de 

determinadas comissões. Entretanto, do mesmo modo que ocorreu com os vetos parciais, 

nenhum foi derrubado e, em geral, decididos anos depois de sua aposição, sugerindo 

influência da coordenação da instância de decisão (plenário) ou aceitação pelo Legislativo, em 

função do reconhecimento da necessidade das correções (para retirar inconstitucionalidades 

ou eliminar particularismos). 

Embora mais de 70% da tramitação das propostas em todas as vias tenham sido 

encerradas devido à não-decisão (arquivamento ao final da legislatura pela falta de pareceres 

de comissões), foi observada uma destinação diferenciada das proposições não transformadas 

em norma, segundo autoria. Assim, houve um cuidadoso monitoramento do Executivo na 

tramitação das proposições de sua autoria, tornando raro o desfecho por rejeição, enquanto 

que as propostas arquivadas de senadores, em geral, foram objeto de rejeição e a de 

deputados, de não-decisão. O efeito de filtragem das proposições realizados pelas Casas de 

origem, coincidiu com os achados de Araújo (2009). 

No caso das proposições transformadas em norma, houve diferença nas instâncias de 

decisão da Câmara que deliberaram sobre as propostas do Executivo (predominantemente no 

plenário) e dos parlamentares (predominantemente nas comissões), em função da maior 

utilização da urgência, principalmente do tipo solicitado pelos parlamentares, para beneficiar 

os projetos do primeiro; o que centraliza o processo de decisão, conforme amplamente 

reconhecido na literatura já referida, e também facilita seu monitoramento. 
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Ainda que o Legislativo tenha se destacado na produção em normas de elevada 

hierarquia, também chamou atenção a elevada proporção de leis na área de homenagens ou 

simbólicos entre as de autoria da Câmara (37,5%) e do Senado (35,0%). Betini (2011) alertou 

para os custos que esses tipos de proposições podem causar ao processo legislativo em geral, 

pelo tempo e uso de recursos institucionais. 

Vale destacar que muitas dessas regularidades são consistentes com as tendências 

originalmente relatadas por Figueiredo e Limongi (1999a) para um período imediatamente 

anterior ao foco desse estudo (1988 a 1994). Principalmente, as relacionadas à predominância 

quantitativa da autoria do Executivo nas leis produzidas, aos tempos médios de tramitação, ao 

uso de urgência com vantagem para o Executivo, a elevada eficiência de projetos 

orçamentários, ao uso de vetos totais em proposições do Legislativo e à incidência algo 

limitada de leis sobre temas de homenagens ou simbólicos (em função de uma expectativa de 

predominância de comportamento distributivista). Algumas ―novas‖ regularidades, que não 

poderiam ter sido detectadas no período mencionado, decorrem do amadurecimento do 

sistema, como: uma maior produção na via constitucional, que só iniciou em meados da 

década de 1990;
155

 uma maior atividade das comissões permanentes com atenuação da 

predominância quantitativa da autoria do Executivo – consistente com os achados de Carneiro 

(2009) - e menor utilização de vetos totais.
156

 

Esses desenvolvimentos alertam para a necessidade do conhecimento das 

potencialidades inseridas pela Constituição de 1988 (que instituiu, por exemplo, o poder 

conclusivo das comissões para aprovar leis ordinárias) e por outras regras, como a criação da 

Comissão de Legislação Participativa que pode vir a se constituir em importante mecanismo 

de participação do cidadão na produção de leis. 

A regularidade do sistema de produção legislativa também foi refletida na elevada 

previsibilidade da análise de regressão logística apresentada no anexo B. Tais regularidades 

reforçam o argumento de que o sistema não é caótico e, mais uma vez, a lógica da busca da 

governabilidade. 

                                                           
155 Como observado nos gráficos 1 e 2 do capítulo 4. 
156 No período anterior, ocorreram mais de 100, sendo 13 derrubados, em geral tratando de interesses de carreiras do 

Judiciário e do Legislativo (FIGUEIREDO e LIMONGI, 1999a). 
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7.4 Hipótese analítica sobre o conflito distributivo e os tipos de interação entre os 

Poderes 

 

 

Segundo a hipótese, conteúdos temáticos associados a um maior conflito distributivo 

(marcadamente o envolvimento do orçamento federal) e à governabilidade são a base dos 

variados tipos de interação entre os Poderes. A observação sistêmica do funcionamento das 

vias legislativas permitiu a coleta de alguns indícios da ocorrência dos quatro tipos sugeridos 

de interação entre os Poderes, mas que não são conclusivos, pois ainda dependem de 

aprofundamento qualitativo. Os dados quantitativos e qualitativos ofereceram mais suporte à 

relevância do envolvimento orçamentário. 

A cooperação entre os Poderes seria provável nos observados casos de sucesso da 

oposição em temas com envolvimento orçamentário e tramitando com urgência na via 

complementar, contudo não se pode afastar o efeito da alternância de poder, sem a realização 

de estudos qualitativos. Essa interação pode ser aventada nos casos de tramitações muito 

aceleradas de leis ordinárias, como foi o caso da Lei 8.142, de 1990 (em apenas 16 dias). A 

cooperação também teria ocorrido de modo ―institucionalizado,‖ por meio das regras que 

permitem uma rápida definição de leis ordinárias orçamentárias, como foi o caso para 75% 

dos PLN da saúde (abordando abertura de crédito extraordinário). A constatação de que 93% 

dos vetos parciais em PLN ocorreram naqueles ―orientadores‖ do orçamento, poupando os 

sobre créditos extraordinários, também corroboram a tese de que esse tipo de interação ocorre 

em matérias de conteúdo menos conflituoso. 

Quantitativamente falando, esse seria o tipo de interação mais prevalente (devido ao 

peso dos PLN na produção da via ordinária e na produção total), mas de modo algum se está 

sugerindo que isso seja suficiente para afirmar que o sistema é cooperativo, pois desprezaria a 

questão da relevância das proposições, que é uma das principais contribuições da distinção 

das vias legislativas. 

A liderança do Legislativo não pode ser sugerida apenas pelos significativos achados 

de predominância do Legislativo como autor de mais normas na via constitucional e também 

nas leis ordinárias provenientes de PL (o melhor desempenho do Legislativo nesse tipo de 

legislação é consistente com os achados mencionados na revisão da literatura e, sobre o 
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desempenho na via constitucional, estudos específicos para a saúde também haviam 

identificado esse protagonismo). Novamente, são necessárias considerações qualitativas. 

No caso, a constatação de que a coalizão obteve elevadas taxas de dominância em 

todas as vias (quando o Executivo não dominou, foram os parlamentares da base) torna 

improvável uma predominância ou liderança autônoma do Legislativo nessas situações, sendo 

mais coerente que esse achado reflita a lógica do presidencialismo de coalizão. Nem nos 

projetos sobre temas de homenagens ou simbólicos e nos político-institucionais foi possível 

caracterizar a liderança do Legislativo, pois a base parlamentar da coalizão também 

predominou. Mesmo no caso em que houve uma maior frequência de leis ordinárias 

provenientes de PL não-simbólicos relacionados à saúde de autoria de parlamentares da 

oposição que da coalizão, o efeito da alternância de poder pode explicar até 59,3% dos casos, 

pois os autores dessas proposições, que anteriormente faziam parte da oposição, estavam na 

coalizão, quando da promulgação da lei. Além disso, a coalizão predominou com a adição dos  

PL do Executivo convertidos em lei. 

Contudo, foi possível observar a liderança do Legislativo por meio de uma abordagem 

qualitativa no caso da saúde: em situação especial, na Constituinte de 1987/1988 e na 

aprovação da Lei Orgânica da Saúde. Nessas situações houve intenso apoio da sociedade 

organizada, de modo que as demandas não foram endógenas. 

Os outros dois tipos de interação, a liderança da coalizão e o impasse, estão 

geralmente associados ao conflito distributivo. Já foi mencionado que temas com 

envolvimento do orçamento federal atraíram o interesse da agenda do Executivo e da 

coalizão. Também durante a tramitação nas vias foi observada uma maior utilização de 

recursos nesses casos (tanto nos dados quantitativos, quanto no estudo de caso sobre o 

financiamento da saúde, exemplarmente no caso da derrubada da CPMF). Amaral (2009) 

também indicou que o Executivo pouco interferiu na tramitação do conjunto de PL 

analisados, sem esse tipo de envolvimento. 

Como as vias constitucional e complementar apresentaram elevado nível de 

abordagem desse tipo de tema, são nessas vias em que esses dois tipos parecem produzir 

impacto mais relevante para as políticas, além disso, a necessidade de obtenção de maiorias 

qualificadas nestas vias amplia o poder de barganha dos parlamentares da própria base perante 

o Executivo e, também, dos da oposição. O impasse ficou caracterizado no estudo de caso e 

será comentado na próxima seção, mas foi reconhecido que nem sempre se deve a questões 

orçamentárias, como nos casos de vetos totais que recaíram predominantemente em projetos 
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que tramitaram conclusivamente pelas comissões e no veto total à PLP da oposição na área 

político-institucional (eleições municipais). 

Ressalte-se a necessidade de avaliações qualitativas para cada caso legislativo. Por 

exemplo, basear a análise apenas na autoria pode produzir conclusões inadequadas sobre uma 

situação de liderança. No caso da Lei Orgânica da Saúde, o Executivo foi autor da lei 

ordinária mais relevante para o SUS, mas com grandes resistências e apenas enviou o PL após 

pressões da sociedade.  

Também foi observado que, em geral, projetos de autoria de parlamentares que 

participam do processo decisório como apensados são registrados ao final como prejudicados, 

na fase em que um dos projetos é selecionado para a transformação em norma. Geralmente, os 

projetos do Executivo e da coalizão são priorizados, de modo que a consideração apenas da 

autoria pode subestimar os esforços do Legislativo e da oposição. O inverso também pode 

ocorrer, projetos de autoria da oposição podem ter seus conteúdos drasticamente modificados 

pela coalizão, como ocorreu com o PLP 01/2003 e PLP 306/2008, de modo que um eventual 

sucesso de autoria pode, na prática, constituir-se em derrota. Além disso, é possível que 

projeto com longa tramitação, iniciado quando o parlamentar era da oposição, possa vir a 

ganhar relevância se ocorrer alternância de poder, passando, então, a ser de interesse da nova 

coalizão. 

O nível de conflito distributivo gerado pela proposição é importante para motivar um 

maior envolvimento do Executivo, mas este depende do envolvimento de sua base para obter 

êxitos. O comprometimento orçamentário exerce grande atrativo, pois o Executivo já se 

encontra fortemente restringido por dispositivos constitucionais em sua capacidade de 

direcionar novos gastos e é provável que resista a uma maior carga de obrigações. Contudo, 

conteúdos não-orçamentários que afetem a ―accountability‖, a governabilidade, ou, mais 

amplamente, a sua ―capacidade governativa‖ - na expressão de Santos (1997) – também 

podem originar interações conflituosas. 

Em geral, os dados reforçam a lógica da influência do presidencialismo de coalizão na 

produção do sistema. A abordagem sistêmica utilizada no estudo, possibilitada pelo acúmulo 

de conhecimento já existente sobre os elementos do sistema, sugere que um único padrão de 

interação baseado na dominância de um dos atores não é adequado para a compreensão do 

caso brasileiro. 
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7.5 Hipótese analítica sobre os avanços e obstruções na produção legislativa da 

saúde 

 

As implicações dos achados quantitativos e qualitativos relacionados à saúde para o 

estudo do relacionamento entre os Poderes, são consistentes com o que foi mencionado na 

seção anterior em relação ao conjunto de todas as áreas de política, particularmente a 

influência do impacto orçamentário no nível de conflito e nos tipos de interação. Os dados 

corroboraram os achados de Rodrigues e Zauli (2002) e de Godoi (2008) sobre a relevância de 

alterações constitucionais nas políticas de saúde e o protagonismo do Legislativo nesse nível. 

Os primeiros haviam detectado um processo de recuperação da capacidade legiferante do 

Legislativo, apesar da grande utilização de MPV no setor. 

Os dados do estudo também são consistentes com os achados de Baptista (2003) a 

respeito da predominância quantitativa do Executivo na produção, contudo diferem pela 

necessidade de considerar as vias legislativas e seus níveis de relevância.  

Embora os dados também tenham demonstrado maior produção do Legislativo a partir 

de PEC e PL, esse estudo não propõe uma dominância quantitativa do Legislativo na saúde, 

conforme Godoi (2008), pois a consideração do pertencimento à coalizão, aponta para a 

dominância quantitativa da coalizão, aliás, como o sistema foi estruturado para funcionar. 

Quanto a dominância qualitativa do Executivo, como autor de normas mais relevantes e 

estruturantes para o SUS, cabe destacar que na lei ordinária mais significativa, a Orgânica da 

Saúde, o estudo de caso mostrou que a autoria formal foi do Executivo, por exigência das 

regras de iniciativa, mas a liderança na tramitação não foi daquele Poder. 

Maior aprofundamento qualitativo sobre o relacionamento e papel dos Poderes foi 

obtido pela consideração da hipótese de que a produção legislativa na saúde promoveria as 

diretrizes constitucionais, marcadamente nas de maior hierarquia, mas avanços teriam sido 

obstruídos em função da fragmentação nas prioridades da coalizão de governo e nas 

preferências de grupos de interesse. 

A análise da produção de normas relacionadas ao financiamento da saúde indicou que 

a conexão normativa que os constituintes tentaram estabelecer para a implantação do sistema 

tem sido capaz de pautar o debate na direção da ampliação do financiamento e de resistir à 

completa desestruturação da política. Mesmo diante do poderio da coalizão também na via 

constitucional e das resistências demonstradas pelo Executivo de vários governos em ampliar 

o financiamento do setor, as diretrizes básicas da política foram formalmente mantidas. 
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Entretanto, a influência da Constituição não se dá a ponto de concretizar uma ampliação 

suficiente de recursos, de acordo com as suas diretrizes. 

Na realidade, os maiores avanços foram os indicados no texto original da Constituição. 

De certo, um pouco mais de estabilidade no financiamento veio com a Emenda Constitucional 

n
o
 29, de 2000, o que não deixa de ser um avanço propiciado por alteração na via 

constitucional, contudo, foi insuficiente e de menor amplitude que o primeiro critério 

temporário previsto pelos constituintes.  

Observe-se que na época, destinar 30% do orçamento da seguridade social para a 

saúde não se tratava de critério tão ousado, uma vez que essa era a estimativa de gastos no 

período em que o Inamps era responsável pela assistência à saúde. A sucessiva falta de 

prioridade na implantação do SUS e a desarticulação em sua defesa foi de tal intensidade que 

marcos foram sendo perdidos e os patamares das demandas por financiamento foram se 

reduzindo.  

Desde a época da discussão que resultou na promulgação da Emenda 29, a partir de 

1993, a demanda por um critério de financiamento de responsabilidade do nível federal 

passou a ser por 10% da receita corrente bruta da União. Mais uma vez, a demanda não era 

tão ousada, visto que em 1995, a União quase que aplicou na saúde essa mesma proporção. 

Mas em 2000, o Executivo resistiu a esse critério e liderou a proposta pela manutenção do que 

já aplicava e a ampliação dos gastos dos outros entes federados, produzindo uma redução 

relativa de sua participação (que caiu bem abaixo dos 10% da receita corrente bruta ao longo 

da década) e desde aquele ano tem resistido nova regulamentação na via complementar que 

aplique o critério de 10% da receita corrente bruta. 

No final do governo de FHC a resistência do Executivo à regulamentação da Emenda 

29 realizou-se de modo quase imperceptível, o projeto de regulamentação de parlamentar da 

coalizão da época simplesmente ficou sem parecer na CSSF e foi devolvido pelo relator ao 

final da legislatura, tendo sido arquivado. A partir de 2003, o mesmo projeto foi reapresentado 

por parlamentar da nova coalizão no governo de LS. Desta feita as demandas pelos grupos de 

interesse que promovem a defesa do SUS foram maiores e o impasse foi um pouco mais 

explícito. 

Apesar da retórica em defesa do sistema, vários recursos obstrutivos foram usados 

pela coalizão para postergar a aprovação do PLP 1/2003 na Câmara e depois para modificá-lo, 

a fim de excluir o critério de 10% da receita corrente bruta. O mesmo foi feito com o projeto 

que saiu do Senado para a Câmara e que prevê o mesmo critério. Em todo esse impasse o foco 
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tem sido o quantitativo a ser alocado pela União, sem que prevaleça o debate sobre a real 

necessidade de financiamento, sobre as atividades que seriam priorizadas por metas objetivas, 

segundo um modelo de gestão que considere a responsabilidade sanitária dos gestores, a 

disponibilidade de recursos humanos e de mecanismos de combate às fraudes, de modo que o 

SUS funcione como previsto na Constituição. Enfim, a discussão sobre o mérito da política 

ficou em segundo plano em relação às necessidades de limitação do impacto orçamentário. 

 Contudo, a conclusão de Figueiredo e Limongi (2009) a respeito da agenda 

substantiva discutida no Congresso pode ter aplicação nesse caso específico. Segundo os 

autores, ―se a agenda substantiva da maioria não é do agrado do analista ou não responde à 

verdadeira agenda (desigualdade) (...) não são problemas institucionais e devem ser 

enfrentados na arena que lhes é própria.‖  De fato, o sistema eleitoral foi capaz de inserir 

parlamentares preocupados com a questão e as regras do sistema de produção legislativa 

possibilitaram a apresentação de soluções de interesse amplo para o problema do 

financiamento, bem como a utilização dos recursos disponíveis para aprová-las, algumas 

vezes obtendo sucessos parciais, como a Emenda 29. 

Mas o sistema de produção legislativa persiste dependente de apoio externo ao 

Legislativo para produzir normas de interesse amplo, pelo relativo enfraquecimento das 

comissões permanentes em sua capacidade de propor políticas de modo consistente e mais 

autônoma dos interesses da coalizão, como sugerido por Santos (2004), e isso não deixa de ser 

um problema institucional. A solução de tal problema não demandaria grandes reformas do 

ponto de visto normativo. O destaque alcançado pelo Senado na mais relevante via pode 

indicar algumas soluções que fortalecem o papel das comissões e que já estão produzindo 

resultados na atuação do Legislativo. 

De todo modo, é forçoso reconhecer que o impasse no estudo de caso específico 

depende menos de deficiências institucionais no tratamento da questão que da falta de coesão 

em torno da proposta de ampliação do financiamento e, em última análise, do próprio SUS. 

Em outras palavras, as maiores dificuldades não se relacionam às regras de decisão, aos 

recursos e instâncias de decisão disponíveis, mas aos próprios atores. As explicações 

oferecidas por Weyland (1996) para falhas em reformas em políticas públicas na década de 

1990 no Brasil persistem válidas: a fragmentação na sociedade e no interior do Estado.  

O enunciado da hipótese em discussão mencionou a fragmentação nas preferências 

nos grupos de interesse, pois a proposta do SUS foi defendida por segmento da sociedade 

organizada e que posteriormente não demonstrou a mesma coesão do período da Constituinte, 
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pois muitos passaram a participar dos governos e das oposições que se seguiram e, de certo 

modo, a ―via do parlamento‖ perdeu prioridade para uma atuação no interior do Executivo. A 

pouca apropriação do SUS pela parcela da população que depende unicamente dele para a 

atenção à saúde tem dificultado seu fortalecimento. Isso demonstra mais uma aspecto da 

fragmentação da sociedade brasileira salientado por Weyland: a dificuldade da parcela mais 

pobre da população em coordenar a vocalização de suas demandas. Mesmo na relevante 

experiência participativa do SUS, os representantes dos usuários têm sua atuação muitas vezes 

limitada pelo Executivo nos vários níveis da federação. Por exemplo, na instância nacional, 

apenas representantes de gestores e de profissionais da saúde chegaram a ocupar a presidência 

do Conselho Nacional de Saúde. 

No caso do financiamento da saúde, o grande ausente no debate persiste sendo o 

cidadão-usuário totalmente dependente do SUS, ao mesmo tempo em que defensores 

históricos encontraram dificuldades entre apoiar um projeto político e o projeto sanitário. Os 

trabalhadores formais, os servidores públicos e a classe média em geral pouco se envolvem, 

pois muitos estão cobertos por planos privados de saúde, principalmente os coletivos, mas 

sem deixar de utilizar o SUS (muitas vezes sem perceber) nos procedimentos de custo 

catastrófico e nos que foram implementados segundo as diretrizes originais (como os de 

vigilância epidemiológica e sanitária). 

Mesmo para a parcela da sociedade com mais acesso à informação, a complexidade 

dos temas envolvidos tem dificultado uma adequada participação. Por exemplo, é pouco 

provável que a grande parcela dos cidadãos tenha consciência de que contribuições sociais, 

que foram criadas com o objetivo de financiarem a seguridade social, inclusive a saúde, 

tenham tido seus objetivos sucessivamente modificados para outros usos, como o equilíbrio 

fiscal, independente do mérito destes, por meio da desvinculação das receitas da União 

(DRU), com potencial reflexo na qualidade de serviços públicos, que seriam destinados a 

todos. Isso permitiu, por exemplo, que por ocasião da derrubada da CPMF, o conflito tenha se 

concentrado na dimensão da carga tributária, enquanto que a suficiência de recursos para a 

seguridade social não fez parte do debate e a DRU, inserida na mesma PEC, teve seu prazo 

renovado até 2011, sem maiores problemas. 

Também no interior do Estado persiste a fragmentação. Isso foi exemplificado no 

comportamento dos membros da Frente Parlamentar da Saúde quando foram confrontados na 

votação do PLP 1/2003 entre apoiar a proposta que mais beneficiaria o SUS ou aquela que  

produziria um financiamento mais limitado. Os dados de Fonseca (2008) mostraram que o 
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resultado foi a divisão dos membros da Frente segundo os interesses da coalizão. O estudo de 

caso também destacou a fragmentação na mesma linha que ocorreu na votação do PLP 

01/2003 na CSSF, comissão que agrega a maior parte do conhecimento indicando a 

necessidade da solução do problema do financiamento. Esse caso também demonstrou que no 

interior da própria coalizão há fragmentação, pois os autores de propostas, relatores e 

presidentes de comissões envolvidos nas situações de impasse, pelo menos na Câmara, 

pertenciam a partidos da coalizão.  O estudo qualitativo deixou clara a pouca firmeza 

ideológica dos partidos nas definições do setor, variando de posicionamento, por ocasião da 

alternância de poder no Executivo, conforme o pertencimento à coalizão de governo. 

Diante dessa indefinição partidária, que induziu uma fragmentação programática das 

legislaturas subsequentes à Constituinte, da fragmentação das demandas da sociedade e de 

mecanismos endógenos pouco fortalecidos para enfrentar os problemas do SUS, o 

Legislativo, praticamente abdicou da regulamentação de sua implementação, conforme os 

princípios constitucionais. Após a produção da Lei Orgânica, prevaleceu a via infralegal, por 

meio de numerosas portarias ministeriais (para onde se deslocou também o foco da sociedade 

organizada), que estabeleceram ―obrigações‖ aos entes federados para o recebimento de 

recursos, que até poderiam ser questionáveis em relação ao que foi delegado em lei, mas que 

persistiram sem a devida fiscalização da parte do Legislativo. Por exemplo, planos e relatórios 

de gestão, que deveriam ser exigidos de todos os gestores do SUS, segundo a Lei n
o
 8.142, de 

1990, em geral tem recebido tratamento burocrático, deixando de contribuir para o 

planejamento coerente das atividades do sistema. 

No Executivo, também são reconhecidos os conflitos entre as burocracias das áreas 

econômica e social, como se tivessem objetivos diferentes. Baptista (2003) identificou esse 

tipo de conflito no interior do Executivo, envolvendo as políticas de saúde no pós-

Constituinte. É certo que esses setores respondem a conexões normativas constitucionais algo 

conflitantes, visando tanto a responsabilidade orçamentária (relacionada à ―accountability‖), 

quanto à equidade social. Os atores estatais mais explícitos na busca da ampliação do 

financiamento tem sido os do nível municipal, que estão enfrentando diretamente as 

dificuldades do SUS e, aparentemente, cumprindo os critérios de financiamento da Emenda 

29, além dos membros da oposição no Legislativo. O nível estadual não produz um discurso 

uniforme, pois muitos estados já não cumprem os limites mínimos de financiamento da saúde 

previstos na Emenda 29, enquanto que o nível federal tem promovido a redução relativa de 
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sua participação no financiamento da saúde e apresentado resistências à ampliação necessária 

dos recursos em todos os governos do pós-Constituinte.  

Como consequência da fragmentação na sociedade e no Estado, não se implementou o 

SUS como uma política de maioria (como pretendido pela Constituição) e o conflito tem 

ocorrido como se fosse uma política redistributiva, o que seria compreensível pelas grandes 

desigualdades sociais, mais acentuadas em algumas das regiões do País, que tornam grande 

parcela da população totalmente dependente dos serviços públicos. Contudo, também foram 

identificados componentes distributivos (custos difusos com benefícios concentrados) no 

financiamento do sistema de saúde, em que só as camadas com renda suficiente para arrecadar 

imposto de renda podem se beneficiar do subsídio federal aos gastos privados com a saúde 

para ter acesso a serviços com melhor qualidade nas áreas em que o SUS é deficiente. 

Também como consequência dessas fragmentações, o consenso sobre o nível 

adequado de financiamento do setor não foi atingido e o processo deliberativo tem se 

alargado, sem o senso de urgência (que deveria refletir os problemas enfrentados pelos que 

dependem do SUS) e com tendência de adoção de soluções temporárias e insuficientes. Como 

resultado, a parcela mais pobre sai em desvantagem na defesa de seus interesses e as 

legislações referidas no estudo de caso dão mostra disso.  

 

 

7.6 Conclusões e sugestões 

 

 

A utilização da abordagem sistêmica e estratégica, numa combinação de métodos 

quantitativos e qualitativos aplicados a uma área de política, permitiu atenuar a fragmentação 

da análise da agenda ocasionada por questões metodológicas associadas à seleção dos objetos 

de pesquisa (atores, tipos de proposição, vias legislativas e instâncias de decisão), ao enfoque 

na autoria e à necessidade de orientar a análise exclusivamente pela perspectiva 

informacional, partidária ou distributivista. 

Dessa abordagem resultaram conclusões intermediárias entre a paralisia decisória e a 

governabilidade com dominância do Executivo, além do reconhecimento de uma maior 

variedade de tipos de interações entre os Poderes, variando com o conteúdo das proposições, 

no contexto do presidencialismo de coalizão.  
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A combinação de abordagens facilitou a conciliação de dados obtidos de análises 

agregadas (das macro-relações entre instituições) e de análises qualitativas (das micro-

relações entre os atores), que, analisados separadamente produziram resultados díspares, mas 

que, quando qualificados pela argumentação do modelo apresentado (fortemente baseado no 

arcabouço constitucional e na consideração do conflito entre os interesses sistêmicos e os 

estratégicos dos atores individuais, gerado pelo conteúdo da política), mostraram-se parte de 

uma mesma dinâmica. 

O papel da Constituição muitas vezes não tem sido valorizado, pois análises 

excessivamente contextuais não consideram os mecanismos institucionais que, à medida que 

amadurecem, vão produzindo resultados concretos em políticas públicas relevantes, os quais 

tem contrariado as predições mais pessimistas. Essa argumentação conduz a uma valorização 

maior de resultados do sistema de produção legislativa, demandando maior conhecimento 

sobre a relação entre os seus elementos, bem como sobre a relevância do conteúdo das 

matérias propostas e aprovadas; evitando-se conclusões baseadas em aspectos quantitativos 

ou fragmentos de política pública. 

Resgatando os questionamentos iniciais mencionados no início desse estudo, os 

resultados reforçam os argumentos já apresentados na literatura nacional contrários à tese da 

paralisia decisória. Apesar dos impasses e decisões insuficientes quanto ao financiamento da 

saúde, decisões foram produzidas de acordo com as prioridades dos atores. Além disso, há 

todo um aparato para facilitar a governabilidade por meio da via ordinária. Pela valorização 

dos resultados do sistema e não de atores isolados, a supremacia do Executivo foi ameaçada 

ao se considerar o nível de relevância das propostas que tramitam nas diversas vias e o peso 

que deve ser dado à variável ―autoria‖, isoladamente. Contudo, a dominância da coalizão 

mostrou-se ainda mais presente. 

Os argumentos sobre a informalidade do sistema não puderam ser refutados, pois 

apesar do elevado nível de formalidade na produção da maioria das normas, foram 

identificadas flexibilizações na aplicação de regras, em geral associadas ao uso das medidas 

provisórias (critérios de urgência não observados e flexibilização da aplicação do trancamento 

da pauta, determinado explicitamente na Constituição) e na votação de vetos presidenciais, o 

que se associa à questão da forma de inclusão de projetos nas pautas do Congresso. 

As análises desse estudo sugerem que o sistema brasileiro oferece diretrizes 

normativas (visando o equilíbrio orçamentário e a equidade social) e os meios estratégicos 
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para a solução dos problemas nacionais, promovendo a governabilidade, mais intensamente 

na via legislativa ordinária.  

Quanto à capacidade de o sistema produzir normas de interesse amplo, os dados são de 

limitado alcance, pois aprofundaram apenas em um aspecto da política de saúde, embora 

relevante, o do financiamento. Entretanto, possibilitaram observar que no embate entre a 

conexão normativa constitucional (que inclui os mencionados aspectos conflitantes – 

responsabilidade orçamentária e equidade social) e a conexão eleitoral (demandando 

resultados do sistêmicos do presidente e localizados, dos parlamentares), num contexto de 

fragmentação da sociedade e do Estado, as preocupações orçamentárias têm superado as 

diretrizes equitativas da política de saúde. 

Embora o Legislativo não consiga impor a implantação de políticas como previsto pela 

Constituição, tampouco o Executivo pode atuar independentemente da coalizão, prevalecendo 

a agenda negociada no interior desta, a qual, apesar de forte predomínio não tem revertido as 

diretrizes formais das políticas constitucionais, mas, sim, dificultado sua implementação 

(marcadamente na saúde). 

Desse modo, avanços na direção de uma maior equidade em saúde podem ser 

observados nas normas produzidas e no impacto de sua implantação, mas não num nível que 

promova efetivamente as capacidades dos cidadãos para obter uma adequada situação de 

saúde.
157

 A experiência recente mostra que o retorno à ―via do Parlamento‖ (com um maior 

envolvimento dos usuários) é indispensável, pois foi nele que os maiores avanços foram 

obtidos, onde a resistência à completa inviabilização do SUS ocorreu e onde se encontra o 

poder para sua restauração. Segundo Santos (2011), quando o conjunto da sociedade se 

posiciona, o Legislativo é o primeiro Poder a responder. 

Sobre o sistema de produção legislativa, um ponto positivo é a potencialidade já 

presente nas regras atuais. O sistema evoluiu muito ao longo de sua história, carecendo de 

modificações pontuais de fortalecimento da capacidade de orientar uma agenda de interesse 

amplo. Mesmo no contexto institucional presente, há recursos disponíveis a todos os atores e 

exemplos mostraram que foram mobilizados com sucesso quando a sociedade demandou de 

forma mais incisiva e coesa. O desafio maior persiste na sociedade. 

Algumas questões de pesquisa que não puderam ser aprofundadas nesse estudo são 

apresentadas no quadro 5, como também sugestões para o aperfeiçoamento do sistema de 

produção legislativa, reforçando demandas pelo fortalecimento das comissões permanentes e 

                                                           
157 Segundo a definição de equidade em saúde proposta por Amartya Sen (1995, 2006), com base na teoria de John Rawls 

(1997, 2003).  
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aumento da transparência do funcionamento das instâncias de decisão do Congresso e 

apresentando considerações para a política de saúde e seu financiamento.  

Cabe destacar o alerta de autores citados nesse estudo, como Figueiredo, Limongi, 

Jones, LeLoup, Shull, Brady, Volden, Arnold e Krehbiel a respeito da ponderação sobre 

mudanças de grande amplitude, sem considerar efeitos adversos sobre ganhos institucionais, 

às vezes, pouco valorizados. Por exemplo, a superação da fragmentação do Congresso, por 

meio da coordenação da coalizão (a grande beneficiada pela assimetria de recursos) é um 

traço que não pode ser minimizado. Até que as causas mais profundas da fragmentação da 

sociedade e do Estado (mais que eventuais problemas do sistema eleitoral) sejam atenuadas, 

não se pode prescindir desse mecanismo, para que o sistema seja operacional. Caso o sistema 

político tivesse sido radicalmente alterado em função do enfático diagnóstico de que era 

caótico, o amadurecimento institucional e as regularidades, que atualmente são notórios e que 

demandaram tempo e aprendizado, poderiam não ter se efetivado. 

Contudo, a estabilidade obtida na produção pode ser qualificada pela ampliação da 

transparência nas várias instâncias de decisão, para que interesses amplos prevaleçam nas 

políticas resultantes. 

Enfim, o estudo da relação entre os Poderes persiste apresentando desafios a serem 

vencidos, na identificação e valorização das características que promovam um equilíbrio 

baseado na produção de políticas de interesse amplo e, não, das que satisfaçam apenas 

interesses eleitorais de ocasião, inclusive na área social. 
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Quadro 5 – Sugestões decorrentes do estudo. 

Entre as necessidades de aprofundamento de pesquisa identificadas nesse estudo, 

destacam-se análises sobre: 

- o comprometimento do orçamento federal na interação entre os Poderes; 

- novos casos legislativos, para explorar a interação entre os Poderes, inclusive os 

impasses em temas não-orçamentários; 

- as motivações para seleção de MPV ou PLN pelo Executivo, ao encaminhar projetos 

sobre créditos extraordinários; 

- os efeitos da alternância de poder em casos de sucesso de projetos iniciados pela 

oposição; 

- a relação entre vetos totais e projetos de apreciação conclusiva pelas comissões; 

- critérios para utilização da tipologia de Lowi (1972) e Wilson (1973) nos grupos 

temáticos da saúde; 

- proposições legislativas arquivadas sem decisão por comissão de mérito, bem como 

daquelas ainda indefinidas por mais que duas legislaturas; 

- leis ordinárias provenientes de PL com tramitação muito rápida; 

- custos dos projetos simbólicos, quanto à utilização de recursos institucionais; 

- estrutura de monitoramento das proposições legislativas do Executivo; e 

- comparações com outros sistemas nacionais de produção legislativa. 

Para o aperfeiçoamento do sistema de produção legislativa, destacam-se: 

- estabelecer critérios de transparência e de previsibilidade na definição nas pautas 

das comissões e do Plenário (permitindo que, além das lideranças partidárias, os presidentes 

das comissões possuam uma cota mínima para inclusão de matérias), destacando os temas 

mais relevantes para políticas públicas e facilitando um acompanhamento oportuno pela 

sociedade, inclusive, pela mídia; 

- intensificar iniciativas recentes de maior autonomia para as comissões permanentes 

utilizarem recursos orçamentários, de modo a ampliarem suas atividades, para que possam 

utilizar planejamento estratégico, não apenas para metas administrativas e de custo do 

processo legislativo, mas também para o  enfrentamento de problemas em políticas publicas; 

-  estabelecer monitoramento do fluxo de tramitação das proposições nas comissões; 

- como já realizado por algumas comissões, generalizar a identificação e priorização 

dos temas com proposições em tramitação, utilizando-se de instrumentos virtuais que 

aumentam a participação dos cidadãos. 
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- estimular a autoria de proposições também pelas comissões permanentes; 

- reduzir informalidades relacionadas à utilização da MPV e deliberação sobre vetos 

presidenciais; 

- integrar os bancos de dados da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para que 

ofereçam relatórios de tramitação legislativa, os quais considerem as várias denominações 

que as proposições recebem nas duas Casas; 

- reduzir, nesses bancos de dados, a ocorrência de variáveis sem informação 

(particularmente em casos em que as proposições tramitam apensadas a outras) e 

disponibilizar o banco para pesquisadores. 

Sobre a política de saúde e seu financiamento, destacam-se: 

- definição do Congresso sobre o problema do subfinanciamento do SUS; 

- um maior envolvimento dos usuários do SUS nos debates que considerem maior  

equidade na distribuição de recursos; 

- maior integração entre os Legislativos de todas as esferas da federação em interação 

com os respectivos Conselhos de Saúde; 

- identificação de necessidades de financiamento, por meio do efetivo 

acompanhamento dos relatórios de gestão e dos planos de saúde; para implantar o 

planejamento ascendente já previsto na legislação. 

- acompanhamento regular, pelas Comissões pertinentes, de indicadores relacionados 

às políticas de saúde. 
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APÊNDICE A – Situação de tramitação nas três vias legislativas  

 

 

A.1 - Distribuição da situação de proposições legislativas que ingressaram na Câmara, 

no Senado e no Congresso entre 1999 e 2006, segundo vias estratégicas e tipos de proposição. 

  

 Situação de tramitação 

Via estratégica /  

tipo de proposição 
CONV VT 

TRAM  

(*) 

Não 

TRAM  

(**) 

Subtotal 

(situação 

especificada) 

Não CONV 

(situação não 

especificada) 

(***) 

Total 

Constitucional / PEC  21 - 538 629 1.188 458 1.646 

Complementar / PLP  25 1 328 389 743 209 952 

Ordinária / PL  583 37 6.210 8.416 15.246 2.308 17.554 

Ordinária / PLN 718 0 0 65 783 0 783 

Ordinária / MPV 398 1 52 61 512 0 512 

Ordinária (subtotal) 1.699 38 6.262 8.542 16.541 2.308 18.849 

Total 1.745 39 7.128 9.560 18.472 2.975 21.447 

% 8,1 0,2 33,2 44,6 86,1 13,9 100,0 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados, Prodasen do Senado Federal e sítio da internet do Planalto. 

Legendas: PEC - proposta de emenda à Constituição;  PLP - projeto de lei complementar; PL – projeto de lei 

ordinária; PLN - projeto de lei do Congresso Nacional; MPV – medida provisória; CONV - Convertida em norma jurídica; 

VT – vetado totalmente; AR – arquivado; TRAM – tramitando; NTRAM – não tramitando. 

Notas:  Situação de tramitação verificação realizada em março de 2009. 

(*) No caso da MPV essa coluna refere-se às em tramitação, mas que de todo modo produziam efeito de lei. No 

caso dos demais tipos, refere-se às apensadas, prontas para pauta, aguardando medida na Câmara ou retorno do Senado. 

(**) No caso da MPV essa coluna refere-se às prejudicadas, rejeitadas, revogadas ou sem eficácia. No caso dos 

demais tipos, refere-se às arquivadas, devolvidas ao autor ou transformadas em novas proposições. 

(***) Refere-se a proposições do Senado em que os dados disponíveis não possibilitaram especificar a situação da 

tramitação, mas que não foram convertidas em lei, nem encaminhadas para a revisão da Câmara, segundo verificação até 

março de 2009. 
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APÊNDICE B – Dados sobre agenda e tramitação na via constitucional 

 

 

 

B.1 - Distribuição de áreas de política de propostas de emenda à constituição com 

ingresso no Senado entre 1999 e 2006, segundo Casa de iniciação. 

 

    Editor     

Área de política Política Câmara Senado Total % 

Administrativa Administração pública 4 140 144 27,4 

Econômica Agrária 0 8 8 1,5 

Econômica Econômica 0 11 11 2,1 

Econômica Energética 0 7 7 1,3 

Econômica Sistema financeiro 0 1 1 0,2 

Econômica Telecomunicações 0 4 4 0,8 

Econômica Tributação 2 17 19 3,6 

Subtotal da área econômica 2 48 50 9,5 

Hom./simbólicos Homenagens 0 1 1 0,2 

Político-institucional Legislativo, eleitoral 2 178 180 34,2 

Social Ambiental 0 5 5 1,0 

Social Consumo (relações) 0 2 2 0,4 

Social Direitos (cidadão) 1 33 34 6,5 

Social Educação 1 20 21 4,0 

Social Esporte 0 2 2 0,4 

Social Previdência e Assistência 2 15 17 3,2 

Social Profissões 0 2 2 0,4 

Social Segurança 0 9 9 1,7 

Social Saúde 8 40 48 9,1 

Social Trabalho 0 11 11 2,1 

Subtotal da área social 12 139 151 28,7 

Total 20 506 526 100,0 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base em dados do Prodasen do Senado. 
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B.2 - Distribuição de áreas de política de propostas de emenda à constituição com 

ingresso na Câmara entre 1999 e 2006, segundo autoria. 

 

    Autoria     

Área de política Política Deputado Senador Presidente Total % 

Administrativa Administração pública 250 9 3 262 22,1 

Econômica Agrária 37 2 0 39 3,3 

Econômica Econômica 18 5 0 23 1,9 

Econômica Energética 18 0 2 20 1,7 

Econômica Sistema financeiro 13 1 0 14 1,2 

Econômica Telecomunicações 5 0 0 5 0,4 

Econômica Transporte 5 0 0 5 0,4 

Econômica Tributação 37 0 2 39 3,3 

Subtotal da área econômica 133 8 4 145 12,2 

Hom./simbólicos Homenagens 1 0 0 1 0,1 

Político-institucional Legislativo, eleitoral 307 7 0 314 26,4 

Social Ambiental 20 2 0 22 1,9 

Social Consumo (relações) 10 2 0 12 1,0 

Social Direitos (cidadão) 70 3 2 75 6,3 

Social Educação 73 5 2 80 6,7 

Social Esporte 5 0 0 5 0,4 

Social 

Previdência e 

Assistência 22 0 1 23 1,9 

Social Religião 10 0 0 10 0,8 

Social Segurança 52 0 1 53 4,5 

Social Saúde 132 10 5 147 12,4 

Social Trabalho 36 2 1 39 3,3 

Subtotal da área social 430 24 12 466 39,2 

Total 1121 48 19 1188 100,0 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados. 
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B.3 - Distribuição de propostas de emenda à constituição com ingresso na Câmara 

entre 1999 e 2006, segundo período de governo, áreas de política, autoria e pertencimento à 

coalizão de governo na apresentação da proposição. 

 

Período /  Autoria e pertencimento à coalizão 

Grupos temáticos PRE DEP Subtotal SEN Subtotal Total 

Período de 1999 a 2002   OP CO DEP OP CO SEN 

 Administrativa 3 50 57 107 1 2 3 113 

Econômica 2 32 40 72 3 3 6 80 

Hom./simbólicos 0 0 0 1 0 0 0 0 

Político-institucional 0 50 82 132 0 3 3 135 

Social 6 99 126 225 3 7 10 241 

Total do período 11 231 305 536 7 15 22 569 

Período de 2003 a 2006 
        Administrativa 0 46 93 139 2 3 5 144 

Econômica 2 21 38 59 1 0 1 62 

Hom./simbólicos 0 0 1 1 0 0 0 1 

Político-institucional 0 89 75 164 3 0 3 167 

Social 6 66 124 190 8 5 13 209 

Total do período 8 222 331 553 14 8 22 583 

Total 19 453 636 1089 21 23 44 1152 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados. 

Legendas: DEP – deputado; SEN – senador; PRE – presidente; OP – oposição; CO – coalizão. 

Nota: Foram excluídas 36 proposições sem informações adequadas ou por serem de autoria de comissões. 
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B.4 - Distribuição da situação de tramitação em março de 2009 de propostas de 

emenda à constituição com ingresso na Câmara entre 1999 e 2006, segundo autoria. 

 

Situação de  Autoria   

tramitação Deputado Senador Presidente Total 

Convertida em emenda 3 11 7 21 

Arquivada 531 3 6 540 

Devolvida ao autor 88 0 0 88 

Transformada em nova proposição 0 0 1 1 

Em tramitação 499 34 5 538 

Total 1121 48 19 1188 

 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos Deputados. 
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B.5 - Distribuição de áreas de política de propostas de emenda à constituição com 

ingresso na Câmara entre 1999 e 2006 e convertidas em emendas constitucionais, segundo 

autoria. 

 

    Autoria    

Área de política Política DEP SEN PRE Total % 

Administrativa Administração pública 1 0 1 2 9,5 

Econômica Agrária 0 1 0 1 4,8 

Econômica Energética 0 0 1 1 4,8 

Econômica Sistema financeiro 0 1 0 1 4,8 

Subtotal da área econômica 0 2 1 3 14,3 

Hom./simbólicos Homenagens 0 0 0 0 0,0 

Político-institucional Legislativo, eleitoral 0 1 0 1 4,8 

Social Consumo (relações) 0 1 0 1 4,8 

Social Direitos (cidadão) 0 2 0 2 9,5 

Social Educação 1 0 0 1 4,8 

Social Previdência e Assist. 0 0 1 1 4,8 

Social Saúde 1 4 4 9 42,9 

Social Trabalho 0 1 0 1 4,8 

Subtotal da área social 2 8 5 15 71,4 

Total 3 11 7 21 100,0 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados. 

Legendas: DEP – deputado; SEN – senador; PRE – presidente. 
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B.6 - Distribuição de áreas de política de emendas à constituição com ingresso na 

Câmara entre 1999 e 2006, segundo autoria, pertencimento à coalizão, conteúdo temático e 

comprometimento do orçamento federal. 

Área de política /  Autoria / pertencimento à coalizão     

comprometimento DEP SEN PRE Total % 

do orçamento federal OP CO OP CO 

   Administrativa sem comprometimento 0 1 0 0 0 1 4,8 

Administrativa com comprometimento 0 0 0 0 1 1 4,8 

Subtotal da área administrativa 0 1 0 0 1 2 9,5 

Econômica sem comprometimento 0 0 0 1 0 1 4,8 

Econômica com comprometimento 0 0 0 1 1 2 9,5 

Subtotal da área econômica 0 0 0 2 1 3 14,3 

Político-institucional sem 

comprometimento 0 0 0 1 0 1 4,8 

Social sem comprometimento 1 1 1 4 1 8 38,1 

Social com comprometimento 0 0 0 3 4 7 33,3 

Subtotal da área social 1 1 1 7 5 15 71,4 

Total 1 2 1 10 7 21 100,0 

 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados. 

Legendas: DEP – deputado; SEN – senador; PRE – presidente; OP – oposição; CO – coalizão. 
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B.7 - Distribuição dos tempos médios de tramitação de propostas de emenda à 

constituição com ingresso na Câmara entre 1999 e 2006 e convertidas em emendas 

constitucionais, segundo variáveis selecionadas. 

 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados  

Variáveis 

Selecionadas  

Tempo médio de 

tramitação (dias) 

Temas 

Todas as áreas 939 

Área administrativa 378 

Área econômica 1439 

Área político institucional 1470 

Área social 868 

Autoria 

Deputado 985 

Senador 1323 

Presidente 315 

Coalizão na apresentação 892 

Oposição na apresentação 1382 

Coalizão na promulgação 702 

Oposição na promulgação 1948 

Comprometimento do orçamento federal 

Sim 509 

Não 1330 
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APÊNDICE C – Dados sobre agenda e tramitação na via complementar 

 

 

C.1 - Distribuição de áreas de política de projetos de lei complementar propostas de 

emenda à constituição com ingresso no Senado entre 1999 e 2006, segundo Casa de iniciação. 

    Editor     

Área de política Política Câmara Senado Total % 

Administrativa Administração pública 8 55 63 24,0 

Econômica Agrária 0 6 6 2,3 

Econômica Econômica 0 14 14 5,3 

Econômica Energética 0 1 1 0,4 

Econômica Sistema financeiro 2 42 44 16,8 

Econômica Tributação 7 35 42 16,0 

Subtotal da área econômica 9 98 107 40,8 

Hom./simbólicos Homenagens 0 0 0 0,0 

Político-institucional Legislativo, eleitoral 2 34 36 13,7 

Social Ambiental 0 3 3 1,1 

Social Consumo (relações) 0 1 1 0,4 

Social Direitos (cidadão) 0 6 6 2,3 

Social Educação 0 2 2 0,8 

Social Previdência e Assistência 2 5 7 2,7 

Social Segurança 2 2 4 1,5 

Social Saúde 3 22 25 9,5 

Social Trabalho 0 8 8 3,1 

Subtotal da área social 7 49 56 21,4 

Total 26 236 262 100,0 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base em dados do Prodasen do Senado e na primeira versão da classificação 

do GPE-Saúde. 
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C.2 - Distribuição de áreas de política de projetos de lei complementar com ingresso 

na Câmara entre 1999 e 2006, segundo autoria. 

    Autoria     

Área de política Política DEP SEN PRE MPU Total % 

Administrativa Administração pública 138 7 10 1 156 21,0 

Econômica Agrária 23 1 2 0 26 3,5 

Econômica Econômica 26 1 0 0 27 3,6 

Econômica Energética 10 1 0 0 11 1,5 

Econômica Sistema financeiro 91 3 2 0 96 12,9 

Econômica Telecomunicações 1 0 0 0 1 0,1 

Econômica Transporte 9 0 0 0 9 1,2 

Econômica Tributação 82 4 4 0 90 12,1 

Econômica Turismo 13 0 0 0 13 1,8 

Subtotal da área econômica 255 10 8 0 273 36,8 

Hom./simbólicos Homenagens 1 0 0 0 1 0,1 

Político-institucional Legislativo, eleitoral 60 2 1 0 63 8,5 

Social Ambiental 10 2 0 0 12 1,6 

Social Consumo (relações) 10 0 0 0 10 1,3 

Social Direitos (cidadão) 29 1 0 0 30 4,0 

Social Educação 15 0 0 0 15 2,0 

Social Previdência e Assistência 28 0 3 0 31 4,2 

Social Religião 2 0 0 0 2 0,3 

Social Segurança 6 1 1 0 8 1,1 

Social Saúde 109 1 3 0 113 15,2 

Social Trabalho 27 2 0 0 29 3,9 

Subtotal da área social 236 7 7 0 250 33,6 

Total 690 26 26 1 743 100,0 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 

Legendas: DEP – deputado; SEN – senador; PRE – presidente; MPU - Ministério Público da União. 
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C.3 - Distribuição de projetos de lei complementar com ingresso na Câmara entre 

1999 e 2006, segundo período de governo, áreas de política, autoria e pertencimento à 

coalizão de governo na apresentação da proposição. 

Período /  Autoria e pertencimento à coalizão 

Grupos temáticos PRE DEP Subtotal SEN Subtotal Total 

Período de 1999 a 2002   OP CO DEP OP CO SEN   

Administrativa 6 29 32 61 2 4 6 73 

Econômica 4 36 61 97 0 3 3 104 

Hom./simbólicos 0 1 0 1 0 0 0 1 

Político-institucional 1 14 12 26 0 1 1 28 

Social 7 64 44 108 2 2 4 119 

Total do período 18 144 149 293 4 10 14 325 

Período de 2003 a 2006 
        Administrativa 4 28 37 65 0 1 1 70 

Econômica 4 72 74 146 3 2 5 155 

Hom./simbólicos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Político-institucional 0 10 23 33 0 1 1 34 

Social 0 45 71 116 2 1 3 119 

Total do período 8 155 205 360 5 5 10 378 

Total 26 299 354 653 9 15 24 703 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 

Legendas: DEP - deputado; SEN – senador; PRE – presidente; OP – oposição; CO – coalizão. 

Nota: Excluídas 40 proposições devido a autoria de comissões e uma do MPU. 
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C.4 - Distribuição da situação de tramitação em março de 2009 de projetos de lei 

complementar com ingresso na Câmara entre 1999 e 2006, segundo autoria. 

 

Situação de   Autoria   

tramitação Deputado Senador Presidente MPU Total 

Convertido em lei 5 6 14 0 25 

Vetado totalmente 0 1 0 0 1 

Arquivado 360 2 4 0 366 

Devolvido ao autor 21 0 0 0 21 

Transformado em nova proposição 1 0 1 0 2 

Em tramitação 303 17 7 1 328 

Total 690 26 26 1 743 

 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados. 

Legenda: MPU – Ministério Público da União. 
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C.5 - Distribuição de áreas de política de projetos de lei complementar com ingresso 

na Câmara entre 1999 e 2006 e convertidos em lei complementar, segundo autoria. 

 

    Autoria  

Área de política Política DEP SEN PRE Total % 

Administrativa Administração pública 1 2 7 10 40,0 

Econômica Sistema financeiro 0 0 1 1 4,0 

Econômica Tributos 2 3 2 7 28,0 

Subtotal da área econômica 2 3 3 8 32,0 

Hom./simbólicos Homenagens 0 0 0 0 0 

Político-institucional Legislativo, eleitoral 0 0 1 1 4,0 

Social Previdência e Assist. 0 0 2 2 8,0 

Social Segurança 1 1 0 2 8,0 

Social Saúde 1 0 1 2 8,0 

Subtotal da área social 2 1 3 6 24,0 

Total  5 6 14 25 100,0 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 

Legendas: DEP - deputado; SEN – senador; PRE – presidente. 
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C.6 - Distribuição de áreas de política de leis complementares com ingresso na 

Câmara entre 1999 e 2006, segundo autoria, pertencimento à coalizão, conteúdo temático e 

comprometimento do orçamento federal. 

Área de política /  Autoria / pertencimento à coalizão     

Comprometimento DEP SEN PRE Total % 

do orçamento federal OP CO OP CO 

   Administrativa sem compr. 0 0 0 1 1 2 8,0 

Administrativa com compr. 0 1 1 0 6 8 32,0 

Subtotal da área administrativa 0 1 1 1 7 10 40,0 

Econômica sem compr. 0 0 1 2 2 5 20,0 

Econômica com compr. 2 0 0 0 1 3 12,0 

Subtotal da área econômica 2 0 1 2 3 8 32,0 

Político-institucional sem compr. 0 0 0 0 1 1 4,0 

Social sem compr. 0 0 1 0 1 2 8,0 

Social com compr. 2 0 0 0 2 4 16,0 

Subtotal da área social 2 0 1 0 3 6 24,0 

Total 4 1 3 3 14 25 100,0 

 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados. 

Legendas: DEP - deputado; SEN – senador; PRE – presidente; OP – oposição; CO – coalizão. 
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C.7 - Distribuição da situação de tramitação de projetos de lei complementar, com 

ingresso na Câmara entre 1999 e 2006, segundo autoria e utilização de urgência. 

Autoria / Uso de urgência Situação de tramitação 

Deputado LEI VT AR TRAM Total 

Sem urgência 0 0 332 290 622 

Urgência constitucional 1 0 1 0 2 

Urgência legislativa 4 0 13 13 30 

Subtotal urgência 5 0 14 13 32 

Sem informação 0 0 36 0 36 

Total 5 0 382 303 690 

Senador 

     Sem urgência 0 0 2 15 18 

Urgência constitucional 0 0 0 0 0 

Urgência legislativa 5 1 0 2 8 

Subtotal urgência 5 1 0 2 8 

Sem informação 0 0 0 0 0 

Total 6 1 2 17 26 

Presidente 

     Sem urgência 2 0 0 4 6 

Urgência constitucional 6 0 3 0 9 

Urgência legislativa 6 0 2 3 11 

Subtotal urgência 12 0 5 3 20 

Sem informação 0 0 0 0 0 

Total 14 0 5 7 26 

Outros 

     Sem urgência 0 0 0 1 1 

Urgência constitucional 0 0 0 0 0 

Urgência legislativa 0 0 0 0 0 

Subtotal urgência 0 0 0 0 0 

Sem informação 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 1 1 

Todos autores 

     Sem urgência 3 0 334 310 647 

Urgência constitucional 7 0 4 0 11 

Urgência legislativa 15 1 15 18 49 

Subtotal urgência 22 1 19 18 60 

Sem informação 0 0 36 0 36 

Total 25 1 389 328 743 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados. 

Legendas: VT – vetado totalmente; AR – arquivado; TRAM – tramitando. 



272 

 

 

C.8 - Distribuição das áreas de política de projetos de lei complementar objetos de 

urgência, com ingresso na Câmara entre 1999 e 2006, segundo autoria. 

  Autoria 

Área Deputado Senador Presidente Outros Total % 

Administrativa 3 2 9 0 14 23,3 

Econômica 20 3 5 0 28 46,7 

Hom./simbólicos 0 0 0 0 0 0,0 

Político-institucional 0 1 1 0 2 3,3 

Social 9 2 5 0 16 26,7 

Total geral 32 8 20 0 60 100,0 

 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados. 
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C.9 - Distribuição dos tempos médios de tramitação de projetos de lei complementar 

com ingresso na Câmara entre 1999 e 2006 e convertidos em leis complementares, segundo 

variáveis selecionadas. 

 

Variáveis 

Selecionadas  

Tempo médio de 

tramitação (dias) 

Temas 

Todas as áreas 667,5 

Área administrativa 605,6 

Área econômica 464,3 

Área político-institucional 713,0 

Área social 1034,2 

Autoria 

Deputado 1093,0 

Senador 656,2 

Presidente 520,4 

Coalizão na apresentação 553,4 

Oposição na apresentação 960,9 

Coalizão na promulgação 645,9 

Oposição na promulgação 736,0 

Comprometimento do orçamento federal 

Sim 729,6 

Não 574,4 

Urgência 

Sem uso de urgência 347,0 

Com urgência constitucional 265,7 

Com urgência legislativa 919,1 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados. 
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C.10 - Distribuição das áreas de política de das leis complementares, com ingresso na Câmara 

entre 1999 e 2006 e objetos de vetos parciais, segundo autoria. 

  Autoria 

Área Deputado Senador Presidente Outros Total % 

Administrativa 1 2 2 0 5 45,5 

Econômica 1 0 1 0 2 18,2 

Hom./simbólicos 0 0 0 0 0 0,0 

Político-institucional 0 0 1 0 1 9,1 

Social 0 1 2 0 3 27,3 

Total geral 2 3 6 0 11 100,0 

 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara 

dos Deputados. 
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APÊNDICE D – Dados sobre agenda e tramitação na via ordinária 

 

 

D.1 - Distribuição de leis ordinárias, por ano de sanção, segundo tipo de proposição 

com ingresso entre 1999 e 2006 e situação de tramitação observada em março de 2009. 

 

Ano de Frequências Proporções 

sanção PL MPV PLN Total  (total)  (PLN)  (PLN + MPV) 

1999 10 36 82 128 7,5 64,1 92,2 

2000 36 16 142 194 11,4 73,2 81,4 

2001 50 49 100 199 11,7 50,3 74,9 

2002 71 55 96 222 13,1 43,2 68,0 

2003 71 55 63 189 11,1 33,3 62,4 

2004 43 76 128 247 14,5 51,8 82,6 

2005 72 36 64 172 10,1 37,2 58,1 

2006 76 59 41 176 10,4 23,3 56,8 

2007 65 16 2 83 4,9 2,4 21,7 

2008 86 0 0 86 5,1 0,0 0,0 

2009 3 0 0 3 0,2 0,0 0,0 

Total 583 398 718 1699 100,0 42,3 65,7 

 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados, do sítio da internet do Planalto e de planilha do Prodasen do Senado Federal. 
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D.2 - Distribuição de áreas de política de projetos de lei ordinária com ingresso no 

Senado entre 1999 e 2006, segundo Casa de iniciação. 

 

    Editor     

Área de política Política Câmara Senado Total % 

Administrativa Administração pública 155 225 380 9,8 

Econômica Agrária 18 69 87 2,2 

Econômica Econômica 22 91 113 2,9 

Econômica Energética 12 65 77 2,0 

Econômica Sistema financeiro 3 113 116 3,0 

Econômica Telecomunicações 4 50 54 1,4 

Econômica Tributação 14 112 126 3,3 

Econômica Transporte 31 98 129 3,3 

Econômica Turismo 5 11 16 0,4 

Subtotal da área econômica  109 609 718 18,5 

Hom./simbólicos Homenagens 101 123 224 5,8 

Político-institucional Legislativo, eleitoral 10 169 179 4,6 

Social Ambiental 20 38 58 1,5 

Social Consumo (relações) 25 91 116 3,0 

Social Direitos (cidadão) 123 482 605 15,6 

Social Educação 69 284 353 9,1 

Social Esporte 6 21 27 0,7 

Social Previdência e Assistência 14 67 81 2,1 

Social Profissões 21 56 77 2,0 

Social Religião 3 4 7 0,2 

Social Segurança 4 47 51 1,3 

Social Saúde 161 625 786 20,3 

Social Trabalho 36 175 211 5,4 

Subtotal da área social  482 1890 2372 61,2 

Total  857 3016 3873 100,0 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base em dados do Prodasen do Senado. 
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D.3 - Distribuição de áreas de política de projetos de lei ordinária com ingresso na 

Câmara entre 1999 e 2006, segundo autoria. 

 

    Autoria     

Área de política Política DEP SEN PRE Outros Total % 

Administrativa Administração pública 814 40 104 82 1040 6,8 

Econômica Agrária 312 28 9 0 349 2,3 

Econômica Econômica 388 12 10 0 410 2,7 

Econômica Energética 148 4 10 0 162 1,1 

Econômica Sistema financeiro 388 14 9 0 411 2,7 

Econômica Telecomunicações 339 10 6 0 355 2,3 

Econômica Transporte 562 27 10 0 599 3,9 

Econômica Tributação 589 10 8 0 607 4,0 

Econômica Turismo 52 0 0 0 52 0,3 

Subtotal da área 

econômica  2778 105 62 0 2945 19,3 

Hom./simbólicos Homenagens 526 87 15 0 628 4,1 

Político-institucional Legislativo, eleitoral 399 27 1 2 429 2,8 

Social Ambiental 435 9 13 0 457 3,0 

Social Consumo (relações) 506 15 3 0 524 3,4 

Social Direitos (cidadão) 1226 58 53 5 1342 8,8 

Social Educação 1071 77 37 0 1185 7,8 

Social Esportes 120 4 5 0 129 0,8 

Social Previdência e Assistência 295 10 16 0 321 2,1 

Social Profissões 212 15 2 0 229 1,5 

Social Religião 78 1 1 0 80 0,5 

Social Segurança 621 32 5 0 658 4,3 

Social Saúde 4156 148 78 1 4383 28,7 

Social Trabalho 844 33 17 2 896 5,9 

Subtotal da área social  9564 402 230 8 10204 66,9 

Total  14081 661 412 92 15246 100,0 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 

Legendas: DEP - deputado; SEN – senador; PRE – presidente.  
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D.4 - Distribuição de projetos de lei ordinária com ingresso na Câmara entre 1999 e 

2006, segundo período de governo, áreas de política, autoria e pertencimento à coalizão de 

governo na apresentação da proposição. 

 

Período /  Autoria e pertencimento à coalizão 

Grupos temáticos PRE DEP Subtotal SEN Subtotal Total 

Período de 1999 a 2002   OP CO DEP OP  CO SEN 

 Administração pública 49 185 195 380 4 16 20 449 

Agrária 8 62 53 115 1 11 12 135 

Econômica 4 74 96 170 0 5 5 179 

Energética 9 27 50 77 0 2 2 88 

Sistema financeiro 6 97 97 194 2 2 4 204 

Telecomunicações 4 100 76 176 2 6 8 188 

Transporte 10 118 163 281 4 15 19 310 

Tributação 5 119 145 264 2 6 8 277 

Turismo 0 11 15 26 0 0 0 26 

Hom./simbólicos 2 39 59 98 2 5 7 107 

Legislativo, eleitoral 1 107 96 203 1 14 15 219 

Ambiental 6 89 103 192 0 2 2 200 

Consumo (relações) 1 92 109 201 0 4 4 206 

Direitos (cidadão) 36 341 275 616 6 14 20 672 

Educação 14 215 212 427 7 12 19 460 

Esportes 1 25 44 69 0 1 1 71 

Previdência e Assistência 14 90 73 163 3 0 3 180 

Profissões 0 47 60 107 3 6 9 116 

Religião 1 10 17 27 0 1 1 29 

Segurança 2 133 112 245 2 6 8 255 

Saúde 51 982 943 1925 23 44 67 2043 

Trabalho 6 248 200 448 4 17 21 475 

Subtotal do período 237 3260 3270 6530 70 229 299 7066 

 

(...) 
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(Continuação de D.4) 

 

Período /  Autoria e pertencimento à coalizão 

Grupos temáticos PRE DEP Subtotal SEN Subtotal Total 

Período de 2003 a 2006   OP CO DEP OP CO SEN   

Administração pública 55 157 239 396 9 6 15 466 

Agrária 1 62 130 192 13 2 15 208 

Econômica 6 86 114 200 3 4 7 213 

Energética 1 22 43 65 1 0 1 67 

Sistema financeiro 3 83 97 180 3 3 6 189 

Telecomunicações 2 46 110 156 1 1 2 160 

Transporte 0 90 174 264 3 4 7 271 

Tributação 3 172 138 310 1 1 2 315 

Turismo 0 11 14 25 0 0 0 25 

Hom./simbólicos 6 126 159 285 18 16 34 325 

Legislativo, eleitoral 0 72 104 176 4 8 12 188 

Ambiental 7 77 149 226 4 3 7 240 

Consumo (relações) 2 97 188 285 8 3 11 298 

Direitos (cidadão) 17 230 311 541 17 12 29 587 

Educação 23 244 348 592 23 31 54 669 

Esportes 4 20 31 51 2 0 2 57 

Previdência e Assistência 2 41 80 121 4 3 7 130 

Profissões 2 44 54 98 2 4 6 106 

Religião 0 18 32 50 0 0 0 50 

Segurança 3 142 184 326 13 4 17 346 

Saúde 27 800 1267 2067 31 44 75 2169 

Trabalho 11 148 215 363 3 7 10 384 

Subtotal do período 175 2788 4181 6969 163 156 319 7463 

Total 412 6048 7451 13499 233 385 618 14529 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na 1ª versão da classificação do GPE-Saúde. 

Legendas: DEP - deputado; SEN – senador; PRE – presidente; OP – oposição; CO – coalizão. 
Nota: Foram excluídos 92 PL de autoria do Judiciário, 294 PL de comissões e 331 PL da Câmara sem informações. 
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D.5 - Distribuição de áreas de política de projetos de lei do Congresso Nacional com 

ingresso entre 1999 e 2006, segundo período de governo. 

 

 

 

Período 

  Política 99-02 03-06 Total % 

Saúde 51 31 82 10,5 

Outros (não-saúde) 408 293 701 89,5 

Total 459 324 783 100,0 

 
 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 
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D.6 - Distribuição de áreas de política de medidas provisórias (originais) com ingresso 

entre 1999 e 2006, segundo natureza orçamentária ou não-orçamentária e período de governo. 

 

 

  

Período 

  Proposições  Área de política Política 99-02 03-06 Total % 

não-

orçamentárias Administrativa Administração pública 41 48 89 17,4 

 Econômica Agrária 10 5 15 2,9 

 Econômica Econômica 11 6 17 3,3 

 Econômica Energética 12 5 17 3,3 

 Econômica Sistema financeiro 37 17 54 10,5 

 Econômica Telecomunicações 1 1 2 0,4 

 Econômica Transporte 6 4 10 2,0 

 Econômica Tributação 18 14 32 6,3 

 Subtotal área 

econômica  95 52 147 28,7 

 Hom./simbólicos Homenagens 1 0 1 0,2 

 Político-institucional Legislativo, eleitoral 0 0 0 0,0 

 Social Ambiental 5 3 8 1,6 

 Social Consumo (relações) 3 0 3 0,6 

 Social Direitos (cidadão) 10 4 14 2,7 

 Social Educação 11 10 21 4,1 

 Social Esportes 4 2 6 1,2 

 Social Previdência e Assist. 6 11 17 3,3 

 Social Segurança 2 0 2 0,4 

 Social Saúde 27 43 70 13,7 

 Social Trabalho 15 8 23 4,5 

 Subtotal da área social  83 81 164 32,0 

 Subtotal não-

orçamentárias  220 181 401 78,3 

Proposições  Várias (não-saúde) Várias (não-saúde) 51 53 104 20,3 

orçamentárias Social Saúde 1 6 7 1,4 

 Subtotal 

orçamentárias  52 59 111 21,7 

 Total  272 240 512 100,0 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 
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D.7 - Distribuição da situação de tramitação em março de 2009 de projetos de lei 

ordinária com ingresso na Câmara entre 1999 e 2006, segundo autoria. 

 

Situação de   Autoria   

Tramitação Deputado Senador Presidente Outro Total 

Convertido em lei 208 137 191 47 583 

Vetado totalmente 25 11 0 1 37 

Arquivado 8011 132 95 22 8260 

Devolvido ao autor 143 0 2 0 145 

Transformado em nova proposição 9 1 1 0 11 

Em tramitação 5685 380 123 22 6210 

Total 14081 661 412 92 15246 

 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados. 
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D.8 - Distribuição de áreas de política de projetos de lei ordinária com ingresso na 

Câmara entre 1999 e 2006 e convertidos em lei, segundo autoria. 

 

    Autoria  

Área de política Política DEP SEN PRE Outros Total % 

Administrativa Administração pública 6 6 52 44 108 18,5 

Econômica Agrária 5 3 2 0 10 1,7 

Econômica Econômica 3 1 6 0 10 1,7 

Econômica Energética 1 0 5 0 6 1,0 

Econômica Sistema financeiro 1 2 4 0 7 1,2 

Econômica Telecomunicações 2 1 0 0 3 0,5 

Econômica Tributação 2 0 4 0 6 1,0 

Econômica Transporte 7 7 2 0 16 2,7 

Econômica Turismo 1 0 0 0 1 0,2 

Subtotal da área 

econômica  22 14 23 0 59 10,1 

Hom./simbólicos Homenagens 78 48 7 0 133 22,8 

Político-institucional Legislativo, eleitoral 4 4 1 0 9 1,5 

Social Ambiental 3 1 7 0 11 1,9 

Social Consumo (relações) 1 3 0 0 4 0,7 

Social Direitos (cidadão) 14 6 24 2 46 7,9 

Social Educação 19 11 26 0 56 9,6 

Social Esportes 3 0 0 0 3 0,5 

Social Previdência e Assist. 2 2 4 0 8 1,4 

Social Profissões 2 3 0 0 5 0,9 

Social Religião 2 0 1 0 3 0,5 

Social Segurança 4 4 2 0 10 1,7 

Social Saúde 42 35 38 0 115 19,7 

Social Trabalho 6 0 6 1 13 2,2 

Subtotal da área social  98 65 108 3 274 47,0 

Total  208 137 191 47 583 100,0 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 

Legendas: DEP - deputado; SEN – senador; PRE – presidente. 
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D.9 - Distribuição de áreas de política de projetos de lei ordinária (na Câmara), 

projetos de lei do Congresso Nacional e medidas provisórias com ingresso entre 1999 e 2006 

e convertidos em lei ordinária até março de 2009, segundo autoria e pertencimento à coalizão. 

 

Áreas de política 

PL / autoria 

DEP SEN  

 

 

OP CO COM OP CO COM PRE Outros 

Subtotal 

PL 

N
. 

O
R

C
 

Administrativa 0 4 2 1 2 3 52 44 108 

Econômica 6 16 0 1 12 1 23 0 59 

Hom./simbólicos 24 54 0 16 31 1 7 0 133 

Político-institucional 1 3 0 2 2 0 1 0 9 

   Social não-saúde 21 30 5 13 14 3 70 3 159 

   Social saúde 23 19 0 12 21 2 38 0 115 

Social total 44 49 5 25 35 5 108 3 274 

Subtotal  75 126 7 45 82 10 191 47 583 

O
R

C
 Saúde - - - - - - - - - 

Outros (não-saúde) - - - - - - - - - 

Subtotal  - - - - - - - - - 

 Total 75 126 7 45 82 10 191 47 583 

 

(...) 

 

Áreas de política  

    

PLN MPV Total % 

 

  

 

N
. 

O
R

C
 

Administrativa - 66 174 10,2 

Econômica - 104 163 9,6 

Hom./simbólicos - 1 134 7,9 

Político-institucional - 0 9 0,5 

   Social não-saúde - 64 223 13,1 

   Social saúde - 59 174 10,2 

Social total - 123 397 23,4 

Subtotal  - 294 877 51,6 

O
R

C
 Saúde 77 7 84 4,9 

Outros (não-saúde) 641 97 738 43,4 

Subtotal  718 104 822 48,4 

 Total 718 398 1699 100,0 

 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados. 

Legendas: PL – projeto de lei ordinária; PLN – projeto de lei do Congresso Nacional; MPV – medida provisória; 

DEP - deputado; SEN – senador; PRE – presidente; COM – comissão; OP – oposição; CO – coalizão; N.ORC – não 

orçamentária; ORC – orçamentária. 

. 
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D.10 - Distribuição de áreas de política de projetos de lei ordinária (na Câmara), 

projetos de lei do Congresso Nacional e medidas provisórias com ingresso entre 1999 e 2006 

e vetados totalmente até março de 2009, segundo autoria e pertencimento à coalizão. 

Áreas de política 

PL / autoria 

DEP SEN  

 

 

OP CO COM OP CO COM PRE Outros 

Subtotal  

PL 

N
. 

O
R

C
 

Administrativa 0 1 0 0 1 0 0 1 3 

Econômica 1 1 0 3 2 0 0 0 7 

Hom./simbólicos 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Político-institucional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Social não-saúde 9 7 0 1 2 0 0 0 19 

   Social saúde 3 2 0 1 1 0 0 0 7 

Social total 12 9 0 2 3 0 0 0 26 

Total 13 12 0 5 6 0 0 1 37 

 

(...) 

Áreas de política  

    

PLN MPV Total % 

 

  

 

N
. 

O
R

C
 

Administrativa 0 0 3 7,9 

Econômica 0 1 8 21,1 

Hom./simbólicos 0 0 1 2,6 

Político-institucional 0 0 0 0,0 

   Social não-saúde 0 0 19 50,0 

   Social saúde 0 0 7 18,4 

Social total 0 0 26 68,4 

Total 0 1 38 100,0 

 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados. 

Legendas: PL – projeto de lei ordinária; PLN – projeto de lei do Congresso Nacional; MPV – medida provisória; 

DEP - deputado; SEN – senador; PRE – presidente; COM – comissão; OP – oposição; CO – coalizão; N.ORC – não 

orçamentária. 

Nota: Não houve veto total em proposições orçamentárias. 
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D.11 - Distribuição dos tempos médios de tramitação de proposições na via ordinária 

com ingresso entre 1999 e 2006 e convertidos em leis ordinárias, segundo variáveis 

selecionadas em todos os temas. 

 

Variáveis 

Selecionadas  

Tempo médio de tramitação (dias) 

PL PLN MPV 

Conteúdo 

Todas as áreas 848,1 62,9* 91,2 

Área administrativa 492,6 - 109,2 

Área econômica 817,9 - 86,0 

Área de homenagens / simbólicos 1114,9 - 36,0 

Área político institucional 606,2 - - 

Área social 873,1 - 91,0 

Área orçamentária - - 85,9* 

Autoria 

Deputado 1063,6 - - 

Senador 1128,6 - - 

Presidente 451,2 62,9* 91,2 

Outros 689,1 - - 

Coalizão na apresentação 788,2 62,9* 91,2 

Oposição na apresentação 1134,1 - - 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. Legendas: PL – projeto de lei ordinária; PLN – projeto de lei 

do Congresso Nacional; MPV – medida provisória; (*) orçamentários. 
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D.12 - Distribuição dos tempos médios de tramitação de proposições na via ordinária 

com ingresso entre 1999 e 2006 e vetadas totalmente, segundo variáveis selecionadas em 

todos os temas. 

 

Variáveis 

Selecionadas  

Tempo médio de tramitação (dias) 

PL PLN MPV 

Conteúdo 

Todas as áreas 1170,4 - 163,0 

Área administrativa 1280,0 - - 

Área econômica 674,6 - 163,0 

Área de homenagens / simbólicos 742,0 - - 

Área político institucional - - - 

Área social 1307,8 - - 

Área orçamentária - - - 

Autoria 

Deputado 1203,4 - - 

Senador 1189,1 - - 

Presidente - - 163,0 

Outros 140,0 - - 

Coalizão na apresentação 1274,5 - - 

Oposição na apresentação 1123,6 - - 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. Legendas: PL – projeto de lei ordinária; PLN – projeto de lei 

do Congresso Nacional; MPV – medida provisória; (*) orçamentários. 
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D.13 - Distribuição da situação de tramitação de projetos de lei ordinária, com 

ingresso na Câmara entre 1999 e 2006, segundo autoria e utilização de urgência. 

 

Autoria / Uso de urgência Situação de tramitação 

Deputado LEI VT AR TRAM Total 

Sem urgência 155 20 7340 5405 12920 

Urgência não especificada 1 0 17 0 18 

Urgência constitucional 0 0 45 29 74 

Urgência legislativa 41 3 352 244 640 

Subtotal urgência 42 3 414 273 732 

Sem informação 11 2 409 7 429 

Total 208 25 8163 5685 14081 

Senador           

Sem urgência 115 9 127 359 610 

Urgência não especificada 4 0 1 0 5 

Urgência constitucional 1 0 0 0 1 

Urgência legislativa 17 2 4 20 43 

Subtotal urgência 22 2 5 20 49 

Sem informação 0 0 1 1 2 

Total 137 11 133 380 661 

Presidente           

Sem urgência 61 0 69 110 240 

Urgência não especificada 14 0 3 0 17 

Urgência constitucional 30 0 6 0 36 

Urgência legislativa 80 0 19 13 112 

Subtotal urgência 124 0 28 13 165 

Sem informação 6 0 1 0 7 

Total 191 0 98 123 412 

 

(...) 
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(Continuação de D.13) 

 

Autoria / Uso de urgência Situação de tramitação 

Outros LEI VT AR TRAM Total 

Sem urgência 23 0 22 19 64 

Urgência não especificada 6 0 0 0 6 

Urgência constitucional 0 0 0 0 0 

Urgência legislativa 18 1 0 3 22 

Subtotal urgência 24 1 0 3 28 

Sem informação 0 0 0 0 0 

Total 47 1 22 22 92 

Todos autores 

     Sem urgência 354 29 7558 5893 13834 

Urgência não especificada 25 0 21 0 46 

Urgência constitucional 31 0 51 29 111 

Urgência legislativa 156 6 375 280 817 

Subtotal urgência 212 6 447 309 974 

Sem informação 17 2 411 8 438 

Total 583 37 8416 6210 15246 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados. 

Legendas: VT – vetado totalmente; AR – arquivado; TRAM – tramitando. 
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D.14 - Distribuição das áreas de política de projetos de lei ordinária objetos de 

urgência, com ingresso na Câmara entre 1999 e 2006, segundo autoria. 

  Autoria 

Área Câmara Senado Presidente Outros Total % 

Administrativa 29 3 48 26 106 10,9 

Econômica 97 7 23 0 127 13,0 

Hom./simbólicos 9 1 2 0 12 1,2 

Político-institucional 23 4 0 0 27 2,8 

Social 574 34 92 2 702 72,1 

Total  732 49 165 28 974 100,0 
 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados. 

 

 

D.15 - Distribuição da situação de tramitação de projetos de lei ordinária, com 

ingresso na Câmara entre 1999 e 2006, segundo autoria e tipo de apreciação. 

  

Situação de tramitação 

 

Autoria 

Tipo de 

apreciação LEI VT AR TRAM Total % 

Deputado Comissões 147 20 6118 3206 9491 67,4 

  Plenário 52 3 1623 2474 4152 29,5 

  Sem informação 9 2 422 5 438 3,1 

  Total 208 25 8163 5685 14081 100,0 

Senador Comissões 112 9 92 205 418 63,2 

  Plenário 25 2 40 174 241 36,5 

  Sem informação 0 0 1 1 2 0,3 

  Total 137 11 133 380 661 100,0 

Presidente Comissões 58 0 51 63 172 41,7 

  Plenário 127 0 46 60 233 56,6 

  Sem informação 6 0 1 0 7 1,7 

  Total 191 0 98 123 412 100,0 

Outros Comissões 23 0 9 6 38 41,3 

  Plenário 24 1 13 16 54 58,7 

  Total 47 1 22 22 92 100,0 

Todos Comissões 340 29 6270 3480 10119 66,4 

 Autores Plenário 228 6 1722 2724 4680 30,7 

  Sem informação 15 2 424 6 447 2,9 

  Total 583 37 8416 6210 15246 100,0 

 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados. 

Legendas: VT – vetado totalmente; AR – arquivado; TRAM – tramitando. 
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D.16 - Distribuições da situação de tramitação de projetos de lei ordinária, com 

ingresso na Câmara entre 1999 e 2006, segundo áreas de política e tipo de apreciação. 

 

  Situação de tramitação 

Área de política / tipo de 

apreciação LEI VT AR TRAM Total % 

Administrativa 

      Comissões 38 2 386 220 646 62,1 

Plenário 69 1 99 158 327 31,4 

Sem informação 1 0 63 3 67 6,4 

Total 108 3 548 381 1040 100,0 

Econômica 

      Comissões 30 6 1497 698 2231 75,8 

Plenário 26 1 214 369 610 20,7 

Sem informação 3 0 101 0 104 3,5 

Total 59 7 1812 1067 2945 100,0 

Hom./simbólicos 

      Comissões 121 1 285 166 573 91,2 

Plenário 10 0 12 23 45 7,2 

Sem informação 2 0 8 0 10 1,6 

Total 133 1 305 189 628 100,0 

Político-institucional 

      Comissões 4 0 32 25 61 14,2 

Plenário 3 0 130 228 361 84,1 

Sem informação 2 0 5 0 7 1,6 

Total 9 0 167 253 429 100,0 

Social 

      Comissões 147 20 4070 2371 6608 64,8 

Plenário 120 4 1267 1946 3337 32,7 

Sem informação 7 2 247 3 259 2,5 

Total 274 26 5584 4320 10204 100,0 

Todos os temas 

      Comissões 340 29 6270 3480 10119 66,4 

Plenário 228 6 1722 2724 4680 30,7 

Sem informação 15 2 424 6 447 2,9 

Total 583 37 8416 6210 15246 100,0 

 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados. 
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APÊNDICE E – Situação de tramitação de proposições legislativas relacionadas à saúde 

nas três vias legislativas 

 

 

E.1 – Proposições legislativas relacionadas à saúde que iniciaram tramitação na 

Câmara, Senado e Congresso Nacional entre 1999 e 2006.  

 

Via estratégica /  

tipo de proposição 

Local de início da tramitação 

 Câmara Senado Congresso Total % 

Constitucional / PEC 138 40 - 178 3,3 

Complementar / PLP 112 22 - 134 2,5 

Ordinária / PL 4.235 614 - 4.849 91,2 

Ordinária / PLN - - 81 81 1,5 

Ordinária / MPV - - 77 77 1,4 

Ordinária (subtotal) 4.235 614 158 5.007 94,1 

Total 4.485 676 158 5.319 100,0 

% 84,3 12,7 3,0 100,0  

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados, Prodasen do Senado Federal e sítio da internet do Planalto. 

 

 

E.2 - Proposições legislativas relacionadas à saúde que ingressaram para revisão na 

Câmara e no Senado entre 1999 e 2006.  

Via estratégica /  Local de ingresso para revisão 

Tipo de proposição Câmara Senado 

Constitucional / PEC 10 8 

Complementar / PLP 1 3 

Ordinária / PL 148 172 

Total 158 183 

 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara 

dos Deputados e Prodasen do Senado Federal. 
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E.3 - Situação de proposições legislativas relacionadas à saúde que tramitaram na 

Câmara, no Senado e no Congresso entre 1999 e 2006, segundo vias estratégicas e tipos de 

proposição, conforme verificação realizada entre fevereiro e março de 2009. 

 Situação de tramitação 

Via estratégica /  

tipo de proposição 
CONV VT 

TRAM  

(**) 

Não  

TRAM  

(***) 

Subtotal 

(situação 

especificada) 

Não CONV 

(situação não 

especificada) 

(****) 

Total 

Constitucional / PEC (*) 9 0 58 81 148 30 178 

Complementar / PLP (*) 2 0 56 55 113 21 134 

Ordinária / PL (*) 115 7 1.884 2.377 4.383 466 4.849 

Ordinária / PLN 76 0 0 5 81 0 81 

Ordinária / MPV 66 0 6 5 77 0 77 

Ordinária (subtotal) 257 7 1.890 2.387 4.541 466 5.007 

Total 268 7 2.004 2.523 4.802 517 5.319 

% 5,0 0,1 37,7 47,4 90,3 9,7 100,0 

 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados, Prodasen do Senado Federal e sítio da internet do Planalto. 

Legendas: PEC - proposta de emenda à Constituição;  PLP - projeto de lei complementar; PL – projeto de lei 

ordinária; PLN - projeto de lei do Congresso Nacional; MPV – medida provisória; CONV - Convertida em norma jurídica; 

VT – vetado totalmente; AR – arquivado; TRAM – tramitando; NTRAM – não tramitando. 

Notas:  (*) Ingresso na Câmara para fins de introdução ou revisão. 

(**) No caso da MPV essa coluna refere-se às em tramitação. No caso dos demais tipos, refere-se às apensadas, 

prontas para pauta, aguardando medida na Câmara ou retorno do Senado. 

(***) No caso da MPV essa coluna refere-se às prejudicadas, rejeitadas, revogadas ou sem eficácia. No caso dos 

demais tipos, refere-se às arquivadas, devolvidas ao autor ou transformadas em novas proposições.  

(****) Referem-se a proposições do Senado que não foram encaminhadas para a revisão da Câmara, segundo 

verificação em março de 2009. 
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APÊNDICE F – Dados sobre agenda e tramitação das proposições legislativas 

relacionadas à saúde na via constitucional 

 

 

 

F.1 – Distribuição de propostas de emenda à constituição relacionadas à saúde com 

ingresso no Senado entre 1999 e 2006, segundo Casa de iniciação e grupos temáticos, com 

respectivos temas e subtemas. 

Grupos temáticos Temas  Subtemas  Editor     

De saúde de saúde de saúde Câmara Senado Total % 

Ações e serviços S/P/saúde pública Programas de saúde 1 3 4 8,3 

de saúde S/P/saúde pública Financ./saúde 4 10 14 29,2 

  Proc./saúde Terapias 0 1 1 2,1 

  Profissão da saúde Exercício profissional 3 2 5 10,4 

Subtotal – Ações   8 16 24 50,0 

Benefícios  Demais benefícios Port.  0 7 7 14,6 

Relacionados Demais benefícios Segurança nutricional 0 8 8 16,7 

à saúde Trab./Prev. Trab./Prev. 0 1 1 2,1 

  Trab./Prev. Outros 0 2 2 4,2 

Subtotal - Benefícios   0 18 18 37,5 

Direitos Direitos Registro civil  0 2 2 4,2 

Relacionados Direitos Crimes/Resp. sanitária 0 1 1 2,1 

à saúde Direitos Vida /corpo humano 0 0 0 0,0 

Subtotal – Direitos   0 3 3 6,3 

Redução de Prod./Serv Outros 0 1 1 2,1 

Riscos à saúde Segurança pública Cont. armas 0 1 1 2,1 

  Segurança pública Dependência química 0 1 1 2,1 

Subtotal – Riscos     0 3 3 6,3 

Total     8 40 48 100,0 

Fonte: Banco de dados do estudo com base em dados do Prodasen do Senado e na primeira versão da 

classificação do GPE-Saúde. 

Legendas: Cont./armas - controle de armas e bens sensíveis; Port. - portadores de deficiência., doentes, idosos; 

Proc./saúde - procedimento da saúde; Prod./Serv. - produto ou serviço que influi na saúde; Resp. – responsabilidade; 

S/P/saúde pública - sistema ou programa de saúde pública;  Trab./Prev. – trabalhistas ou previdenciários. 
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F.2 - Distribuição de propostas de emenda à constituição relacionadas à saúde com 

ingresso na Câmara entre 1999 e 2006, segundo autoria e grupos temáticos, com respectivos 

temas e subtemas. 

 

Grupos temáticos Temas  Subtemas  Autoria     

de saúde de saúde de saúde DEP SEN PRE Total % 

Ações e serviços S/P/saúde pública Educação em saúde 1 0 0 1 0,7 

de saúde S/P/saúde pública Programas de saúde 17 1 0 18 12,2 

  S/P/saúde pública Financ./saúde 3 1 3 7 4,7 

  Procedimento da saúde Exp./Gen./Rep. 3 0 0 3 2,0 

  Profissão da saúde Exercício profissional 12 0 0 12 8,1 

  Serv./Prod./saúde Medicamentos 3 0 2 5 3,4 

  Serv./Prod./saúde Outros 0 1 0 1 0,7 

Subtotal - Ações   39 3 5 47 31,8 

Benefícios  Demais benefícios Port. 22 0 0 22 14,9 

relacionados Demais benefícios Inst./Pub./Priv.  3 0 0 3 2,0 

à saúde Demais benefícios Outros 1 0 0 1 0,7 

  Demais benefícios Segurança nutricional 1 0 0 1 0,7 

  Trab./Prev. Trab./Prev. 27 3 1 31 20,9 

  Trab./Prev. Outros 4 1 0 5 3,4 

Subtotal – Benefícios   58 4 1 63 42,6 

Direitos Direitos Registro civil  2 1 0 3 2,0 

relacionados Direitos Crimes/Resp. sanitária 1 0 0 1 0,7 

à saúde Direitos Vida / corpo humano 7 0 0 7 4,7 

Subtotal – Direitos   10 1 0 11 7,4 

Redução de Ambiente Saneamento 11 0 0 11 7,4 

riscos à saúde Prod./Serv Alimentos 6 1 0 7 4,7 

  Prod./Serv Outros 1 0 0 1 0,7 

  Segurança pública Cont. armas 3 0 0 3 2,0 

  Segurança pública Dependência química 1 0 0 1 0,7 

  Segurança pública Seg./Inst./Pub. 2 1 0 3 2,0 

  Transporte / trânsito Medidas de proteção 1 0 0 1 0,7 

Subtotal – Riscos     25 2 0 27 18,2 

Total     132 10 6 148 100,0 
 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 

Legendas: DEP – deputado; SEN – senador; PRE – presidente; Cont./armas - controle de armas e bens sensíveis; 

Exp./Gen./Rep. - experimental, genético ou reprodutivo; Financ./saúde – financiamento da saúde; Inst./Pub./Priv - 

Instituições públicas ou privadas; Port. - portadores de deficiência., doentes, idosos; Prod./Serv. - Produto ou serviço que 

influi na saúde; Resp. – responsabilidade; Seg./Inst./Pub. - segurança de instalações públicas; Serv./Prod./saúde - Serviço 

privado ou produto da saúde; S/P/saúde pública - sistema ou programa de saúde pública; Trab./Prev. - trabalhistas ou 

previdenciários. 
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F.3 - Distribuição de propostas de emenda à constituição relacionadas à saúde com 

ingresso na Câmara entre 1999 e 2006, segundo grupos temáticos e envolvimento do 

orçamento federal, por autoria e pertencimento à coalizão de governo na apresentação da 

proposição. 

 

    Autoria e pertencimento à coalizão 

Grupos temáticos Envolvimento do  PRE DEP Subtotal SEN Subtotal Total 

  orçamento federal   OP CO DEP OP CO SEN   

Ações e serviços  Não  1 7 10 17 1 0 1 19 

de saúde Sim 4 12 10 22 0 2 2 28 

Subtotal do grupo 5 19 20 39 1 2 3 47 

Benefícios relac. Não  0 14 23 37 3 0 3 40 

à saúde Sim 1 8 13 21 0 1 1 23 

Subtotal do grupo 1 22 36 58 3 1 4 63 

Direitos relac. Não  0 2 8 10 0 1 1 11 

à saúde Sim 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal do grupo 0 2 8 10 0 1 1 11 

Redução de Não  0 7 14 21 0 2 2 23 

riscos à saúde Sim 0 1 3 4 0 0 0 4 

Subtotal do grupo 0 8 17 25 0 2 2 27 

Todos os grupos Não  1 30 55 85 4 3 7 93 

  Sim 5 21 26 47 0 3 3 55 

Total   6 51 81 132 4 6 10 148 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 

Legendas: DEP – deputado; SEN – senador; PRE – presidente; OP – oposição; CO – coalizão. relac. – 

relacionados. 
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F.4 - Distribuição de propostas de emenda à constituição relacionadas à saúde com 

ingresso na Câmara entre 1999 e 2006, segundo período de governo, grupos temáticos, por 

autoria e pertencimento à coalizão de governo na apresentação da proposição. 

 

Período /  Autoria e pertencimento à coalizão 

Grupos temáticos PRE DEP Subtotal Senador Subtotal Total 

Período de 1999 a 2002   OP CO DEP OP CO SEN   

Ações e serviços de saúde 2 14 9 23 0 2 2 27 

Benefícios relacionados à saúde  1 16 22 38 1 0 1 40 

Direitos relacionados à saúde 0 1 6 7 0 0 0 7 

Redução de riscos à saúde 0 6 16 22 0 1 1 23 

Subtotal do período 3 37 53 90 1 3 4 97 

Período de 2003 a 2006           

Ações e serviços de saúde 3 5 11 16 1 0 1 20 

Benefícios relacionados à saúde  0 6 14 20 2 1 3 23 

Direitos relacionados à saúde 0 1 2 3 0 1 1 4 

Redução de riscos à saúde 0 2 1 3 0 1 1 4 

Subtotal do período 3 14 28 42 3 3 6 51 

Total 6 51 81 132 4 6 10 148 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 

Legendas: DEP – deputado; SEN – senador; PRE – presidente; OP – oposição; CO – coalizão. 
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F.5 - Distribuição de propostas de emenda à constituição relacionadas à saúde com ingresso na Câmara entre 1999 e 2006, segundo 

período de governo, grupos temáticos, temas e subtemas, por autoria e pertencimento à coalizão de governo. 

Período /      Autoria e pertencimento à coalizão 

Grupos 

temáticos Tema Subtema PRE DEP Subtotal SEN Subtotal Total 

1999 a 2002       OP CO DEP OP CO SEN   

Ações e serviços  S/P/saúde pública Programas de saúde 0 9 3 12 0 1 1 13 

de saúde S/P/saúde pública Financ./saúde 2 1 1 2 0 1 1 5 

  Proc./saúde Exp./Gen./Rep. 0 0 2 2 0 0 0 2 

  Profissão da saúde Exercício profissional 0 3 2 5 0 0 0 5 

  Serv./Prod./saúde Medicamentos 0 1 1 2 0 0 0 2 

Subtotal do grupo 2 14 9 23 0 2 2 27 

Benefícios  Demais benefícios Port.  0 6 7 13 0 0 0 13 

relacionados  Demais benefícios Inst./Pub./Priv. 0 0 2 2 0 0 0 2 

à saúde  Demais benefícios Outros 0 0 1 1 0 0 0 1 

  Demais benefícios Segurança nutricional 0 0 1 1 0 0 0 1 

  Trab./Prev. Trab./Prev. 1 8 9 17 1 0 1 19 

  Trab./Prev. Outros 0 2 2 4 0 0 0 4 

Subtotal do grupo 1 16 22 38 1 0 1 40 

Redução de Segurança pública Cont. armas 0 0 3 3 0 0 0 3 

riscos à saúde Segurança pública Dependência química 0 0 1 1 0 0 0 1 

  Segurança pública Seg./Inst./Pub. 0 1 1 2 0 1 1 3 

  Ambiente Saneamento 0 3 6 9 0 0 0 9 

  Prod./Serv Alimentos 0 0 5 5 0 0 0 5 

  Prod./Serv Outros 0 1 0 1 0 0 0 1 

  Transporte / trânsito Medidas de proteção 0 1 0 1 0 0 0 1 

Subtotal do grupo 0 6 16 22 0 1 1 23 
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(continuação de F.5) 

Período /      Autoria e pertencimento à coalizão 

Grupos 

temáticos Tema Subtema PRE DEP Subtotal SEN Subtotal Total 

1999 a 2002       OP CO DEP OP CO SEN   

 Direitos Direitos Registro civil  0 0 2 2 0 0 0 2 

relacionados  Direitos 

Crimes/ resp. 

sanitária 0 1 0 1 0 0 0 1 

à saúde  Direitos Vida / corpo humano 0 0 4 4 0 0 0 4 

Subtotal do grupo 0 1 6 7 0 0 0 7 

Subtotal do período de 1999 a 2002 3 37 53 90 1 3 4 97 

2003 a 2006           

Ações e serviços  S/P/saúde pública Educação em saúde 0 0 1 1 0 0 0 1 

de saúde S/P/saúde pública Programas de saúde 0 3 2 5 0 0 0 5 

  S/P/saúde pública Financ. da saúde 1 1 0 1 0 0 0 2 

  Proc. da saúde Exp./Gen./Rep. 0 0 1 1 0 0 0 1 

  Profissão da saúde 

Exercício 

profissional 0 1 6 7 0 0 0 7 

  Serv./Prod./saúde Medicamentos 2 0 1 1 0 0 0 3 

  Serv./Prod./saúde Outros 0 0 0 0 1 0 1 1 

Subtotal do grupo 3 5 11 16 1 0 1 20 

Benefícios  Demais benefícios Port.  0 1 8 9 0 0 0 9 

relac. à saúde Demais benefícios Inst./Pub./Priv. 0 1 0 1 0 0 0 1 

  Trab./Prev. Trabalhistas / prev. 0 4 6 10 1 1 2 12 

  Trab./Prev. Outros 0 0 0 0 1 0 1 1 
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(continuação de F.5) 

Período /      Autoria e pertencimento à coalizão 

Grupos 

temáticos Tema Subtema PRE DEP Subtotal SEN 

Subtota

l Total 

2003 a 2006       OP CO DEP OP CO SEN   

Subtotal do grupo 0 6 14 20 2 1 3 23 

 Direitos relac.  Direitos Registro civil 0 0 0 0 0 1 1 1 

à saúde Direitos Vida / corpo humano 0 1 2 3 0 0 0 3 

Subtotal do grupo 0 1 2 3 0 1 1 4 

Redução de Ambiente Saneamento 0 2 0 2 0 0 0 2 

riscos à saúde Prod./Serv Alimentos 0 0 1 1 0 1 1 2 

Subtotal do grupo 0 2 1 3 0 1 1 4 

Subtotal do período de 2003 a 2006 3 14 28 42 3 3 6 51 

Total geral 6 51 81 132 4 6 10 148 
 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 

Legendas: DEP – deputado; SEN – senador; PRE – presidente; OP – oposição; CO – coalizão; Cont./armas - controle de armas e bens sensíveis; Exp./Gen./Rep. - experimental, 

genético ou reprodutivo; Inst./Pub./Priv - Instituições públicas ou privadas; Financ./saúde – financiamento da saúde; Port. - portadores de deficiência., doentes, idosos; Proc./saúde - 

procedimento da saúde; Prod./Serv. - Produto ou serviço que influi na saúde; Resp. – responsabilidade; Seg./Inst./Pub. - segurança de instalações públicas; Serv./Prod./saúde - Serviço privado ou 

produto da saúde; S/P/saúde pública - sistema ou programa de saúde pública; Trab./Prev. - trabalhistas ou previdenciários. 
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F.6 - Distribuição da situação de tramitação em março de 2009 de propostas de 

emenda à constituição relacionadas à saúde com ingresso na Câmara entre 1999 e 2006, 

segundo autoria. 

Situação de  Autoria   

tramitação Deputado Senador Presidente Total 

Convertida em emenda 1 4 4 9 

Arquivada 75 1 1 77 

Devolvida ao autor 4 0 0 4 

Tramitando 52 5 1 58 

Total 132 10 6 148 

 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 

 

 

 

F.7 - Distribuição de emenda constitucionais relacionadas à saúde com ingresso na 

Câmara entre 1999 e 2006, segundo autoria e grupos temáticos, com respectivos temas e 

subtemas. 

 

 

Grupos temáticos Temas  Subtemas  Autoria   

de saúde de saúde de saúde DEP SEN PRE Total 

Ações e serviços de saúde S/P/saúde pública Programas de saúde 0 1 0 1 

 S/P/saúde pública Financ./saúde 0 1 3 4 

  Profissão da saúde Exercício profissional 1 0 0 1 

  Serv./Prod./saúde Medicamentos 0 0 1 1 

  Serv./Prod./saúde Outros 0 1* 0 1 

Subtotal – Ações 1 3 4 8 

Benefícios relac. à saúde Trab./Prev. Trab./Prev. 0 1 0 1 

Direitos relac. à saúde 0 0 0 0 

Redução de riscos à saúde  0 0 0 0 

Total     1 4 4 9 
 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 

Nota: (*) Única emenda de autoria da oposição. 

Legendas: DEP – deputado; SEN – senador; PRE – presidente; Financ./saúde – financiamento da saúde; 

Serv./Prod./saúde - Serviço privado ou produto da saúde; S/P/saúde pública - sistema ou programa de saúde pública; 

Trab./Prev. - trabalhistas ou previdenciários. 
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F.8 - Distribuição dos tempos médios de tramitação de propostas de emenda à 

constituição com ingresso na Câmara entre 1999 e 2006 e convertidas em emendas 

constitucionais, segundo variáveis selecionadas em todos os temas e nos relacionados à saúde. 

 

Variáveis 

Selecionadas  

Tempo médio de 

tramitação (dias) 

Temas 

Todas as áreas - 

Área administrativa - 

Área econômica - 

Área político institucional - 

Área social - 

Todos os grupos da saúde  

Ações e serviços de saúde 454 

Benefícios relacionados à saúde 636 

Direitos relacionados à saúde - 

Redução de riscos  de doença - 

Autoria 

Deputado 1070 

Senador 575 

Presidente 225 

Coalizão na apresentação 402 

Oposição na apresentação 1050 

Coalizão na promulgação 402 

Oposição na promulgação 1050 

Comprometimento do orçamento federal 

Sim 329 

Não 765 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 
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APÊNDICE G – Dados sobre agenda e tramitação das proposições legislativas 

relacionadas à saúde na via complementar 

 

 

G.1 - Distribuição de propostas de projetos de lei complementar relacionados à saúde 

com ingresso no Senado entre 1999 e 2006, segundo Casa de iniciação e grupos temáticos, 

com respectivos temas e subtemas. 

 

Grupos temáticos Temas  Subtemas  Editor     

de saúde de saúde de saúde Câmara Senado Total % 

Ações e serviços S/P/saúde pública Programas de saúde 2 4 6 24,0 

de saúde S/P/saúde pública Financ./saúde 1 6 7 28,0 

Subtotal – Ações   3 10 13 52,0 

Benefícios   Demais benefícios Port.  0 4 4 16,0 

relac. à saúde Trab./Prev. Trab./Prev. 0 7 7 28,0 

Subtotal – Benefícios     0 11 11 44,0 

Direitos relac. à saúde   0 0 0 0,0 

Redução de riscos Segurança pública Cont./armas 0 1 1 4,0 

Subtotal – Riscos     0 1 1 4,0 

Total     3 22 25 100,0 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base em dados do Prodasen do Senado e na primeira versão da classificação 

do GPE-Saúde. 

Legendas: DEP – deputado; SEN – senador; PRE – presidente; Cont./armas - controle de armas e bens sensíveis; 

Financ./saúde – financiamento da saúde; S/P/saúde pública - sistema ou programa de saúde pública; Trab./Prev. - trabalhistas 

ou previdenciários. 
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G.2 - Distribuição de projetos de lei complementar relacionados à saúde com ingresso 

na Câmara entre 1999 e 2006, segundo autoria e grupos temáticos, com respectivos temas e 

subtemas. 

 

Grupos temáticos Temas  Subtemas  Autoria     

de saúde de saúde de saúde DEP SEN PRE Total % 

Ações e serviços S/P/saúde pública Saúde dos animais 1 0 0 1 0,9 

de saúde S/P/saúde pública Educação em saúde 1 0 0 1 0,9 

  S/P/saúde pública Programas de saúde 35 0 3 38 33,6 

  S/P/saúde pública Financ./saúde 3 0 0 3 2,7 

  Proc./saúde Preventivos 1 0 0 1 0,9 

  S/P/saúde pública Planos de saúde 3 0 0 3 2,7 

Subtotal – Ações   44 0 3 47 41,6 

Benefícios  Demais benefícios Port. 4 0 0 4 3,5 

Relacionados Demais benefícios Inst./Pub./Priv. 2 1 0 3 2,7 

à saúde Demais benefícios Segurança nutricional 1 0 0 1 0,9 

  Trab./Prev. Trab./Prev. 34 0 0 34 30,1 

  Trab./Prev. Outros 2 0 0 2 1,8 

Subtotal - Benefícios   43 1 0 44 38,9 

Direitos relac. à saúde   0 0 0 0 0,0 

Redução de Ambiente Saneamento 11 0 0 11 9,7 

riscos à saúde Prod./Serv. Alimentos 1 0 0 1 0,9 

  Prod./Serv. Bebida alcoólica 2 0 0 2 1,8 

  Segurança pública Cont./armas 5 0 0 5 4,4 

  Transporte / trânsito Acidente de trânsito 2 0 0 2 1,8 

  Transporte / trânsito Medidas de proteção 1 0 0 1 0,9 

Subtotal – Riscos     22 0 0 22 19,5 

Total     109 1 3 113 100,0 
 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 

Legendas: DEP – deputado; SEN – senador; PRE – presidente; Cont./armas - controle de armas e bens sensíveis; 

Inst./Pub./Priv - Instituições públicas ou privadas; Financ./saúde – financiamento da saúde; Port. - portadores de deficiência., 

doentes, idosos; Proc./saúde - procedimento da saúde; Prod./Serv. - Produto ou serviço que influi na saúde; S/P/saúde pública 

- sistema ou programa de saúde pública; Trab./Prev. - trabalhistas ou previdenciários. 
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G.3 - Distribuição de projetos de lei complementar relacionados à saúde com ingresso 

na Câmara entre 1999 e 2006, segundo grupos temáticos e envolvimento do orçamento 

federal, por autoria e pertencimento à coalizão de governo na apresentação da proposição. 

 

    Autoria e pertencimento à coalizão 

Grupos temáticos Envolvimento do  PRE DEP Subtotal Senador Subtotal Total 

  orçamento federal   OP CO DEP OP CO SEN   

Ações e serviços  
Não  

0 5 12 17 0 0 0 17 

de saúde Sim 3 16 11 27 0 0 0 30 

Subtotal do grupo 3 21 23 44 0 0 0 47 

Benefícios relacio- 
Não  

0 13 12 25 1 0 1 26 

nados à saúde Sim 0 10 7 17 0 0 0 17 

Subtotal do grupo 0 23 19 42 1 0 1 43 

Direitos relacio- 
Não  

0 0 0 0 0 0 0 0 

nados à saúde Sim 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal do grupo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Redução de 
Não  

0 2 16 18 0 0 0 18 

riscos à saúde Sim 0 3 1 4 0 0 0 4 

Subtotal do grupo 0 5 17 22 0 0 0 22 

Todos os grupos 
Não  

0 20 40 60 1 0 1 61 

  Sim 3 29 19 48 0 0 0 51 

Total   3 49 59 108 1 0 1 112 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 

Nota: Um projeto de autoria de comissão parlamentar de inquérito (sem comprometimento do orçamento federal) 

foi excluído dessa tabela.  

Legendas: DEP – deputado; SEN – senador; PRE – presidente; OP – oposição; CO – coalizão. 
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G.4 - Distribuição de projetos de lei complementar relacionados à saúde com ingresso 

na Câmara entre 1999 e 2006, segundo período de governo, grupos temáticos, por autoria e 

pertencimento à coalizão de governo na apresentação da proposição. 

 

Período /  Autoria e pertencimento à coalizão 

Grupos temáticos PRE DEP Subtotal SEN Subtotal Total 

Período de 1999 a 2002   OP CO DEP OP CO SEN   

Ações e serviços de saúde 
3 11 8 19 0 0 0 22 

Benefícios relacionados à saúde  0 11 7 18 0 1 1 19 

Direitos relacionados à saúde 0 0 0 0 0 0 0 0 

Redução de riscos à saúde 0 4 9 13 0 0 0 13 

Subtotal do período 3 26 24 50 0 1 1 54 

Período de 2003 a 2006         

Ações e serviços de saúde 
0 10 15 25 0 0 0 25 

Benefícios relacionados à saúde  0 12 12 24 0 0 0 24 

Direitos relacionados à saúde 0 0 0 0 0 0 0 0 

Redução de riscos à saúde 0 1 8 9 0 0 0 9 

Subtotal do período 0 23 35 58 0 0 0 58 

Total 3 49 59 108 0 1 1 112 
 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde 

Nota: Um projeto de autoria de comissão parlamentar de inquérito foi excluído dessa tabela.  

Legendas: DEP – deputado; SEN – senador; PRE – presidente; OP – oposição; CO – coalizão. 
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G.5 - Distribuição de projetos de lei complementar relacionados à saúde com ingresso na Câmara entre 1999 e 2006, segundo período de 

governo, grupo temáticos, temas e subtemas, por autoria e pertencimento à coalizão de governo. 

 

Período /      Autoria e pertencimento à coalizão 

Grupos temáticos Tema Subtema PRE DEP Subtotal Senador Subtotal Total 

1999 a 2002       OP CO DEP OP CO SEN   

Ações e serviços  S/P/saúde pública Programas de saúde 3 9 6 15 0 0 0 18 

de saúde S/P/saúde pública Financ./saúde 0 2 1 3 0 0 0 3 

  Proc./saúde Preventivo 0 0 1 1 0 0 0 1 

Subtotal do grupo 3 11 8 19 0 0 0 22 

Benefícios  Demais benefícios Port.  0 2 0 2 0 0 0 2 

relacionados  Demais benefícios Inst./Pub./Priv. 0 1 0 1 0 1 1 2 

à saúde  Demais benefícios Segurança nutricional 0 0 1 1 0 0 0 1 

  Trab./Prev. Trab./Prev. 0 8 4 12 0 0 0 12 

  Trab./Prev. Outros 0 0 2 2 0 0 0 2 

Subtotal do grupo 0 11 7 18 0 1 1 19 

Redução de Segurança pública Cont./armas 0 0 3 3 0 0 0 3 

riscos à saúde Ambiente Saneamento 0 3 3 6 0 0 0 6 

  Prod./serv. Bebidas alcoólicas 0 0 1 1 0 0 0 1 

  Transporte / trânsito Acidentes 0 0 2 2 0 0 0 2 

  Transporte / trânsito Medidas de proteção 0 1 0 1 0 0 0 1 

Subtotal do grupo 0 4 9 13 3 3 0 13 

Subtotal do período de 1999 a 2002 3 26 24 50 0 1 1 54 
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(continuação de G.5) 

 

Período /      Autoria e pertencimento à coalizão 

Grupos temáticos Tema Subtema PRE DEP Subtotal Senador Subtotal Total 

2003 a 2006       OP CO DEP OP CO SEN   

Ações e serviços  S/P/saúde pública Saúde dos animais 0 0 1 1 0 0 0 1 

de saúde S/P/saúde pública Educação em saúde 0 1 0 1 0 0 0 1 

  S/P/saúde pública Programas de saúde 0 8 10 18 0 0 0 18 

  S/P/saúde pública Financ. da saúde 0 0 2 2 0 0 0 2 

  Serv./prod./saúde Planos de saúde 0 1 2 3 0 0 0 3 

Subtotal do grupo 0 10 15 25 0 0 0 25 

Benefícios  Demais benefícios Port. 0 1 1 2 0 0 0 2 

 relacionados Trab./Prev. Trab./Prev. 0 11 11 22 0 0 0 22 

Subtotal do grupo 0 12 12 24 0 0 0 24 

Redução de Segurança pública Cont./armas 0 0 2 2 0 0 0 2 

riscos à saúde Ambiente Saneamento 0 1 4 5 0 0 0 5 

 Prod./serv.  Alimentos 0 0 1 1 0 0 0 1 

 Prod./serv.  Bebida alcoólica 0 0 1 1 0 0 0 1 

Subtotal do grupo 0 1 8 9 0 0 0 9 

Subtotal do período de 2003 a 2006 0 23 35 58 0 0 0 58 

Total geral 3 49 59 108 0 1 1 112 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 

Nota: Um projeto de autoria de comissão parlamentar de inquérito foi excluído dessa tabela.  

Legendas: DEP – deputado; SEN – senador; PRE – presidente; OP – oposição; CO – coalizão; Cont./armas - controle de armas e bens sensíveis; Financ./saúde – financiamento da 

saúde; Inst./Pub./Priv - Instituições públicas ou privadas; Port. - portadores de deficiência., doentes, idosos; Proc./saúde - procedimento da saúde; Prod./Serv. - Produto ou serviço que influi na 

saúde; Serv./Prod./saúde - Serviço privado ou produto da saúde; S/P/saúde pública - sistema ou programa de saúde pública; Trab./Prev. - trabalhistas ou previdenciários. 
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G.6 - Distribuição da situação de tramitação em março de 2009 de projetos de lei 

complementar relacionados à saúde com ingresso na Câmara entre 1999 e 2006, segundo 

autoria. 

 

Situação de  Autoria   

tramitação Deputado Senador Presidente Total 

Convertido em lei 
1 0 1 2 

Arquivado 45 1 1 47 

Devolvido ao autor 7 0 0 7 

Nova proposição 0 0 1 1 

Tramitando 56 0 0 56 

Total 109 1 3 113 

 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 

 

 

G.7 - Distribuição de leis complementares relacionadas à saúde com ingresso na 

Câmara entre 1999 e 2006, segundo autoria e grupos temáticos, com respectivos temas e 

subtemas. 

 

Grupos temáticos Temas  Subtemas  Autoria   

de saúde de saúde de saúde DEP SEN PRE Total 

Ações e serviços de saúde 

S/P/saúde 

pública Programas de saúde 1 0 1 2 

Subtotal – Ações 1 0 1 2 

Benefícios relacionados à saúde 
0 0 0 0 

Direitos relacionados à saúde 0 0 0 0 

Redução de riscos à saúde  0 0 0 0 

Total     1 0 1 2 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 

Legendas: DEP – deputado; SEN – senador; PRE – presidente; S/P/saúde pública - sistema ou programa de saúde 

pública. 
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G.8 - Distribuição dos tempos médios de tramitação de projetos de lei complementar 

com ingresso na Câmara entre 1999 e 2006 e convertidos em leis complementares, segundo 

variáveis selecionadas em todos os temas e nos relacionados à saúde. 

 

Variáveis 

Selecionadas  

Tempo médio de tramitação (dias) 

Todos os temas Saúde 

Temas 

Todas as áreas 667,5 - 

Área administrativa 605,6 - 

Área econômica 464,3 - 

Área político institucional 713,0 - 

Área social 1034,2 - 

Todos os grupos da saúde - 270,0 

Ações e serviços de saúde - 270,0 

Benefícios relacionados à saúde - - 

Direitos relacionados à saúde - - 

Redução de riscos  de doença - - 

Autoria 

Deputado 1093,0 155,0 

Senador 656,2 - 

Presidente 520,4 385,0 

Coalizão na apresentação 553,4 385,0 

Oposição na apresentação 960,9 155,0 

Coalizão na promulgação 645,9 385,0 

Oposição na promulgação 736,0 155,0 

Comprometimento do orçamento federal 

Sim 729,6 270,0 

Não 574,4 - 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara 

dos Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 
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APÊNDICE H – Dados sobre agenda e tramitação das proposições legislativas 

relacionadas à saúde na via ordinária 

 

 

H.1 – Distribuição de projetos de lei ordinária relacionados à saúde com ingresso no 

Senado entre 1999 e 2006, segundo Casa de ingresso e grupos temáticos, com respectivos 

temas e subtemas. 

Grupos temáticos Temas  Subtemas  Editor 

de saúde de saúde de saúde Câmara Senado Total % 

Ações e serviços S/P/saúde pública Saúde dos animais 6 2 8 1,0 

de saúde S/P/saúde pública Educação em saúde 6 6 12 1,5 

  S/P/saúde pública Saúde do trabalhador 5 7 12 1,5 

 S/P/saúde pública Programas de saúde 21 61 82 10,4 

  S/P/saúde pública Financ./saúde 7 21 28 3,6 

  Proc./saúde Terapias 2 10 12 1,5 

  Proc./saúde Métodos diagnósticos 2 7 9 1,1 

  Proc./saúde Registros de saúde 0 8 8 1,0 

  Proc./saúde Exp./Gen./Rep. 4 5 9 1,1 

  Proc./saúde Outros procedimentos 0 1 1 0,1 

  Proc./saúde Preventivos 0 2 2 0,3 

  Proc./saúde Vigilância em saúde 2 5 7 0,9 

 Profissões da saúde Exercício profissional 14 30 44 5,6 

 Profissões da saúde Formação profissional 2 2 4 0,5 

  Serv./prod./saúde Medicamentos 8 21 29 3,7 

 Serv./prod./saúde Outros serviços e prod.  0 2 2 0,3 

 Serv./prod./saúde Planos de saúde 4 13 17 2,2 

Subtotal – Ações    83 203 286 36,4 

Benefícios  Demais benefícios Port. 17 141 158 20,1 

Relacionados Demais benefícios Doadores O./T 0 2 2 0,3 

à saúde Demais benefícios Inst./Pub./Priv. 2 10 12 1,5 

  Demais benefícios População geral 3 4 7 0,9 

 Demais benefícios Outros benefícios 0 2 2 0,3 

 Demais benefícios Segurança nutricional 4 18 22 2,8 

 Trab./Prev. Trab./Prev. 3 42 45 5,7 

  Trab./Prev. Outros 1 12 13 1,7 

Subtotal - Benefícios    30 231 261 33,2 

(...) 
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(Continuação de H.1) 

Grupos temáticos Temas  Subtemas  Editor  

de saúde de saúde de saúde Câmara Senado Total % 

Direitos  Direitos Discriminação 0 1 1 0,1 

relacionados à  Direitos Outros 0 3 3 0,4 

saúde Direitos Registro civil 7 3 10 1,3 

 Direitos Crimes/Resp. sanitária 2 13 15 1,9 

 Direitos Vida / corpo humano 1 6 7 0,9 

Subtotal - Direitos     10 26 36 4,6 

Homenagens / Dias/com. Agravos à saúde 4 17 21 2,7 

Simbólicos Dias/com. Profissionais 1 4 5 0,6 

 Dias/com. Ouros 5 6 11 1,4 

Subtotal – Homenag.     10 27 37 4,7 

 Ambiente Saneamento 2 22 24 3,1 

Redução de Esportes Cont./doping 1 1 2 0,3 

riscos à saúde Esportes Prom./esp. 2 3 5 0,6 

  Prod./Serv. Alimentos 0 14 14 1,8 

  Prod./Serv. Bebida alcoólica 0 1 1 0,1 

  Prod./Serv. Outros 2 1 3 0,4 

  Prod./Serv. Serviços 4 17 21 2,7 

 Serv./prod./saúde Tabaco 3 20 23 2,9 

 Segurança pública Cont./armas 2 17 19 2,4 

 Segurança pública Dependência química 0 1 1 0,1 

 Segurança pública Seg./Inst./Pub. 2 13 15 1,9 

 Transporte / trânsito Acidente de trânsito 4 10 14 1,8 

 Transporte / trânsito Medidas de proteção 6 17 23 2,9 

 Transporte / trânsito Outros 0 1 1 0,1 

Subtotal - Riscos     28 138 166 21,1 

Total     161 625 786 100,0 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base em dados do Prodasen do Senado e na primeira versão da classificação 

do GPE-Saúde. 

Legendas: Cont./armas - controle de armas e bens sensíveis; Cont./doping – controle do doping esportivo; 

Dias/com.- dias comemorativos; Doadores O./T – para doadores de órgãos e tecidos; Exp./Gen./Rep. - experimental, genético 

ou reprodutivo; Financ./saúde – financiamento da saúde; Inst./Pub./Priv - Instituições públicas ou privadas; Port. - portadores 

de deficiência., doentes, idosos; Proc./saúde - procedimento da saúde; Prod./Serv. - Produto ou serviço que influi na saúde; 

Prom./esp.- promoção do esporte em grupos específicos; Resp. – responsabilidade; Seg./Inst./Pub. - segurança de instalações 

públicas; Serv./Prod./saúde - Serviço privado ou produto da saúde; S/P/saúde pública - sistema ou programa de saúde 

pública; Trab./Prev. - trabalhistas ou previdenciários. 
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H.2 Distribuição de projetos de lei ordinária relacionados à saúde com ingresso na 

Câmara entre 1999 e 2006, segundo autoria e grupos temáticos, com respectivos temas e 

subtemas. 

Grupos temáticos Temas  Subtemas  Autoria 

de saúde de saúde de saúde DEP SEN PRE Total % 

Ações e serviços S/P/saúde pública Saúde dos animais 31 3 0 34 0,8 

de saúde S/P/saúde pública Educação em saúde 84 0 0 84 1,9 

  S/P/saúde pública Saúde do trabalhador 73 1 2 76 1,7 

 S/P/saúde pública Programas de saúde 384 17 5 406 9,3 

  S/P/saúde pública Financ./saúde 53 0 5 58 1,3 

  Proc./saúde Terapias 7 0 0 7 0,2 

 Proc./saúde Métodos diagnósticos 54 1 0 55 1,3 

 Proc./saúde Registros de saúde 49 2 2 53 1,2 

 Proc./saúde Exp./Gen./Rep. 32 1 1 34 0,8 

 Proc./saúde Outros procedimentos 7 1 0 8 0,2 

 Proc./saúde Preventivos 11 1 0 12 0,3 

 Proc./saúde Vigilância em saúde 61 2 2 65 1,5 

 Proc./saúde Exercício profissional 181 5 10 196 4,5 

 Proc./saúde Formação profissional 26 1 0 27 0,6 

 Proc./saúde Outros 14 0 1 15 0,3 

  Serv./prod./saúde Medicamentos 147 6 3 156 3,6 

 Serv./prod./saúde Outros serv. e prod.  15 0 0 15 0,3 

 Serv./prod./saúde Planos de saúde 56 4 0 60 1,4 

Subtotal – Ações    1285 45 31 1361 31,1 

Benefícios  Demais benefícios Port.  695 24 7 726 16,6 

Relacionados Demais benefícios Doadores O./T 37 0 0 37 0,8 

à saúde Demais benefícios Inst./Pub./Priv. 93 1 3 97 2,2 

  Demais benefícios População geral 76 4 1 81 1,8 

 Demais benefícios Outros benefícios 19 0 0 19 0,4 

 Demais benefícios Segurança nutricional 57 6 1 64 1,5 

 Trab./Prev. Trab./Prev. 228 9 7 244 5,6 

Subtotal - benefícios    1205 44 19 1268 28,9 

(…)        
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(Continuação de H.2) 

Grupos temáticos Temas  Subtemas  Autoria 

de saúde de saúde de saúde DEP SEN PRE Total % 

Direitos  Direitos Discriminação 9 1 0 10 0,2 

relacionados à  Direitos Outros 24 0 5 29 0,7 

Saúde Direitos Registro civil 64 0 3 67 1,5 

 Direitos Crimes/resp. sanitária 58 0 1 59 1,3 

 Direitos Vida /corpo humano 89 2 4 95 2,2 

Subtotal - Direitos     244 3 13 260 5,9 

Homenagens / Dias/com. Agravos à saúde 43 20 0 63 1,4 

Simbólicos Dias/com. Profissionais 23 4 0 27 0,6 

 Dias/com. Outros 40 5 1 46 1,0 

Subtotal – Homenag.     106 29 1 136 3,1 

 Ambiente Saneamento 181 1 3 185 4,2 

Redução de Ambiente Outros 59 3 2 64 1,5 

riscos à saúde Esportes Cont./doping 31 0 0 31 0,7 

 Esportes Prom./esp. 33 0 0 33 0,8 

 Esportes Outros 76 1 2 79 1,8 

  Prod./Serv. Alimentos 19 1 1 21 0,5 

  Prod./Serv. Bebida alcoólica 25 0 0 25 0,6 

  Prod./Serv. Outros 11 2 0 13 0,3 

  Prod./Serv. Serviços 52 2 2 56 1,3 

 Prod./Serv. Tabaco 4 0 0 4 0,1 

 Segurança pública Cont./armas 9 1 1 11 0,3 

 Segurança pública Dependência química 11 0 0 11 0,3 

 Segurança pública Equip./seg. 132 1 0 133 3,0 

 Segurança pública Outros 119 1 0 120 2,7 

 Segurança pública Seg./Inst./Pub. 113 6 1 120 2,7 

 Segurança pública Seg./Serv./Pub. 64 1 0 65 1,5 

 Segurança pública Segurança de prod. 84 4 2 90 2,1 

 Transporte / trânsito Acidente de trânsito 53 1 0 54 1,2 

 Transporte / trânsito Medidas de proteção 225 2 0 227 5,2 

 Transporte / trânsito Outros 15 0 0 15 0,3 

Subtotal - Riscos     1316 27 14 1357 31,0 

Total     4156 148 78 4382 100,0 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 

Nota: Excluído um PL de autoria do Judiciário sobre registro civil. 

Legendas: DEP – deputado; SEN – senador; PRE – presidente; Cont./armas - controle de armas e bens sensíveis; 

Cont./doping – controle do doping esportivo; Dias/com.- dias comemorativos; Doadores O./T – para doadores de órgãos e 

tecidos; Equip./seg.- equipamentos de segurança; Exp./Gen./Rep. - experimental, genético ou reprodutivo; Financ./saúde – 

financiamento da saúde; Inst./Pub./Priv - Instituições públicas ou privadas; Port. - portadores de deficiência., doentes, idosos; 

Proc./saúde - procedimento da saúde; Prod./Serv. - Produto ou serviço que influi na saúde; Prom./esp.- promoção do esporte 

em grupos específicos; Resp. – responsabilidade; Seg./Inst./Pub. - segurança de instalações públicas; Seg./Serv./Pub.- 

serviços públicos de segurança; Serv./Prod./saúde - Serviço privado ou produto da saúde; S/P/saúde pública - sistema ou 

programa de saúde pública; Trab./Prev. - trabalhistas ou previdenciários. 
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H.3 - Distribuição de medidas provisórias e projetos de lei do Congresso Nacional 

relacionados à saúde, com ingresso na Câmara entre 1999 e 2006, segundo grupos temáticos, 

temas e subtemas. 

 

Grupos temáticos Temas Subtemas 

de saúde 

 

MPV % PLN* 

 

% de saúde de saúde 

Ações e serviços S/P/saúde pública Saúde dos animais 2 2,6 0 0,0 

 de saúde S/P/saúde pública Programas de saúde 12* 15,6 76 92,7 

 S/P/saúde pública Financ./saúde 5 6,5 0 0,0 

 Proc./saúde Terapias 1 1,3 0 0,0 

 Proc./saúde Registros de saúde 1 1,3 0 0,0 

 Proc./saúde Exp./Gen./Rep 2 2,6 0 0,0 

 Proc./saúde Vigilância em saúde 2 2,6 0 0,0 

  Profissões da saúde Exercício profissional 12 15,6 0 0,0 

  Profissões da saúde Formação profissional 2 2,6 5 6,1 

 Serv./prod./saúde Medicamentos 6 7,8 0 0,0 

 Serv./prod./saúde Planos de saúde 3 3,9 0 0,0 

Subtotal – Ações    48 62,3 81 98,8 

Benefícios  Demais benefícios Port.  5 6,5 0 0,0 

Relacionados Demais benefícios Segurança nutricional 5 6,5 0 0,0 

à saúde Demais benefícios População geral 2* 2,6 0 0,0 

 Trab./Prev. Trab./Prev. 2 2,6 0 0,0 

Subtotal - Benefícios    14 18,2 0 0,0 

Direitos  Direitos  Vida / corpo humano 1 1,3 0 0,0 

Redução de Ambiente Saneamento 1 1,3 1 1,2 

riscos à saúde Esportes Outros 1 1,3 0 0,0 

  Prod./Serv. Alimentos 4 5,2 0 0,0 

  Prod./Serv. Bebida alcoólica 2 2,6 0 0,0 

  Segurança pública Cont./armas 4 5,2 0 0,0 

  Segurança pública Dependência química 2 2,6 0 0,0 

Subtotal - Riscos     14 18,2 1 1,2 

Total    77 100,0 82 100,0 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 

Nota: (*) Foram identificadas cinco MPV orçamentárias sobre programas de saúde e duas sobre benefícios para a 

população geral. Todos os PLN foram orçamentários. 

Legendas: Cont./armas - controle de armas e bens sensíveis; Exp./Gen./Rep. - experimental, genético ou 

reprodutivo; Financ./saúde – financiamento da saúde; Inst./Pub./Priv - Instituições públicas ou privadas; Port. - portadores de 

deficiência., doentes, idosos; Proc./saúde - procedimento da saúde; Prod./Serv. - Produto ou serviço que influi na saúde; 

Resp. – responsabilidade; Serv./Prod./saúde - Serviço privado ou produto da saúde; S/P/saúde pública - sistema ou programa 

de saúde pública; Trab./Prev. - trabalhistas ou previdenciários. 



316 

 

 

H.4 - Distribuição de projetos de lei ordinária relacionados à saúde com ingresso na 

Câmara entre 1999 e 2006, segundo período de governo, grupos temáticos, por autoria e 

pertencimento à coalizão de governo na apresentação da proposição. 

Período /  Autoria e pertencimento à coalizão 

Grupos temáticos PRE DEP Subtotal SEN Subtotal Total 

Período de 1999 a 2002   OP CO Dep OP CO SEN   

Ações e serviços de saúde 19 305 260 565 11 11 22 606 

Benefícios relacionados à saúde  9 265 288 553 2 19 21 583 

Direitos relacionados à saúde 10 56 58 114 0 1 1 125 

Redução de riscos à saúde 12 337 319 656 8 7 15 683 

Homenagens / simbólico 1 19 18 37 2 6 8 46 

Subtotal do período 51 982 943 1925 23 44 67 2043 

Período de 2003 a 2006         

Ações e serviços de saúde 12 253 411 664 11 11 22 698 

Benefícios relacionados à saúde  10 230 386 616 8 15 23 649 

Direitos relacionados à saúde 3 42 74 116 0 1 1 120 

Redução de riscos à saúde 2 256 353 609 5 4 9 620 

Homenagens / simbólico 0 19 43 62 7 13 20 82 

Subtotal do período 27 800 1267 2067 31 44 75 2169 

Total 78 1782 2210 3992 54 88 142 4212 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde. 

Nota: Foram excluídos 70 PL de autoria de comissões e 101 PL sem informações. 

Legendas: DEP – deputado; SEN – senador; PRE – presidente; OP – oposição; CO – coalizão. 

 

 

H.5 - Distribuição da situação de tramitação em março de 2009 de projetos de lei 

ordinária relacionados à saúde com ingresso na Câmara entre 1999 e 2006, segundo autoria. 

Situação de   Autoria   

Tramitação Deputado Senador Presidente Outro Total 

Convertido em lei 42 35 38 0 115 

Vetado totalmente 5 2 0 0 7 

Arquivado 2289 32 20 0 2341 

Devolvido ao autor 35 0 0 0 35 

Transformado em nova proposição 1 0 0 0 1 

Em tramitação 1784 79 20 1 1884 

Total 4156 148 78 1 4383 
 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados. 
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H.6 - Distribuição de leis ordinárias relacionadas à saúde decorrentes de proposições 

com ingresso entre 1999 e 2006, segundo autoria, pertencimento à coalizão e grupos 

temáticos. 

 PL / autoria      

Grupos temáticos da DEP SEN   PLN MPV Total % 

saúde OP CO OP CO COM PRE Total PL     

Ações e serviços de saúde 9 5 2 2 0 16 34 76 41 151 58,5 

Benefícios relac. à saúde  2 1 2 6 0 9 20 0 11 31 12,0 

Direitos relac. à saúde 2 0 0 0 0 7 9 0 1 10 3,9 

Redução de riscos à saúde 8 3 3 2 2 5 23 1 13 37 14,3 

Simbólico 2 10 5 11 0 1 29 0 0 29 11,2 

Total 23 19 12 21 2 38 115 77 66 258 100,0 

 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados. 

Legendas: PL – projeto de lei ordinária; PLN – projeto de lei do Congresso Nacional; MPV – medida provisória; 

DEP – deputado; SEN – senador; PRE – presidente; OP – oposição; CO – coalizão; COM – comissão. 
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H.7 - Distribuição dos tempos médios de tramitação de proposições na via ordinária 

com ingresso entre 1999 e 2006(*) e convertidos em leis ordinárias, segundo variáveis 

selecionadas em todos os temas e nos relacionados à saúde. 

Variáveis 

Selecionadas  

Tempo médio de tramitação (dias) 

PL PLN MPV* 

Conteúdo   

Todos os grupos da saúde 946,2 85,4 111,6 

Ações e serviços de saúde 899,4 86,3 113,4 

Benefícios relacionados à saúde 820,0 - 107,2 

Direitos relacionados à saúde 574,2 - 69,0 

Redução de riscos  de doença 1075,1 17,0 114,1 

Simbólicos 1101,4 - - 

Autoria  

Deputado 1241,0 - - 

Senador 1193,1 - - 

Presidente 392,9 85,4 97,1 

Outros - - - 

Coalizão na apresentação 784,5 85,4 97,1 

Oposição na apresentação 1297,0 - - 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde.  

Legendas: PL – projeto de lei ordinária; PLN – projeto de lei do Congresso Nacional; MPV – medida provisória. 

Nota: (*) No caso das MPV as médias referem-se àquelas editadas após a Emenda Constitucional no 32, de 2001. 
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H.8 - Distribuição dos tempos médios de tramitação de proposições na via ordinária 

com ingresso entre 1999 e 2006 e vetadas totalmente, segundo variáveis selecionadas em 

todos os temas e nos relacionados à saúde. 

 

Variáveis 

Selecionadas  

Tempo médio de tramitação (dias) 

PL PLN MPV 

Conteúdo  

Todos os grupos da saúde 1268,4 - - 

Ações e serviços de saúde 1878,5 - - 

Benefícios relacionados à saúde 954,0 - - 

Direitos relacionados à saúde 1004,0 - - 

Redução de riscos  de doença 797,5 - - 

Simbólicos 1569,0 - - 

Autoria    

Deputado 1065,8 - - 

Senador 1775,0 - - 

Presidente - - - 

Outros - - - 

Coalizão na apresentação 1175,7 - - 

Oposição na apresentação 1338,0 - - 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados e na primeira versão da classificação do GPE-Saúde.  

Legendas: PL – projeto de lei ordinária; PLN – projeto de lei do Congresso Nacional; MPV – medida provisória. 
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H.9 - Distribuição de uso de urgências legislativas nos projetos de lei do Congresso 

Nacional relacionados à saúde, com ingresso entre 1999 e 2006, segundo natureza da 

proposição, situação de tramitação e período de governo. 

Natureza Situação Sem urgência Com urgência Total 

No período 1999 a 2002 

Crédito Não convertido  0 1 1 

  Convertido sem veto 21 17 38 

  Convertido com veto 2 0 2 

Subtotal 23 18 41 

Orçamento Convertido sem veto 1 1 2 

  Convertido com veto 8 0 8 

Subtotal 9 1 10 

Total do período 32 19 51 

No período 2003 a 2006 

Crédito Não convertido 3  0 3 

  Convertido sem veto 14 3 17 

Subtotal 17 3 20 

Orçamento Não convertido 1  0 1 

  Convertido sem veto 6 0 6 

  Convertido com veto 4 0 4 

Subtotal 11 0 11  

Total do período 28 3 31 
 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Prodasen do Senado Federal. 

 

 

 

H.10 - Distribuição de uso de substitutivo nos projetos de lei do Congresso Nacional 

relacionados à saúde, com ingresso entre 1999 e 2006, segundo natureza da proposição e 

situação de tramitação. 

Natureza Situação 
Sem 

substitutivo 

Com 

substitutivo 
Total 

Crédito Não convertido 4 0 4 

  Convertido sem veto 45 10 55 

  Convertido com veto 0 2 2 

Total 49 12 61 

Orçamento Não convertido 1 0 1 

 Convertido sem veto 1 7 8 

  Convertido com veto 0 12 12 

Total 2 19 21 

Total do período 51 31 82 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Prodasen do Senado Federal. 
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H.11 - Distribuição de proposições ordinárias relacionadas à saúde vetadas totalmente, 

com ingresso entre 1999 e 2006, segundo autoria, pertencimento à coalizão e grupos 

temáticos. 

 PL / autoria      

Grupos temáticos da DEP SEN   PLN MPV Total % 

Saúde OP CO OP CO COM PRE Total PL     

Ações e serviços de saúde 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2 28,6 

Benefícios relac. à saúde  0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 14,3 

Direitos relac. à saúde 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 14,3 

Redução de riscos à saúde 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 28,6 

Simbólico 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 14,3 

Total 3 2 1 1 0 0 7 0 0 7 100,0 

 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados. 

Legendas: PL – projeto de lei ordinária; PLN – projeto de lei do Congresso Nacional; MPV – medida provisória; 

DEP – deputado; SEN – senador; PRE – presidente; OP – oposição; CO – coalizão; COM  – comissão. 
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H.12 - Distribuição de médias de tramitação de projetos de lei do Congresso Nacional 

relacionados à saúde, com ingresso entre 1999 e 2006, segundo natureza da proposição, 

situação de tramitação e período de governo.  

 

 No período 1999 a 2006 

Situação Natureza n Média (dias) 

Convertido em lei Crédito 57 61,2 

 Orçamento 20 154,3 

 Total 77 85,4 

Convertido sem veto Crédito 55 59,9 

 Orçamento 8 119,8 

 Total 63 67,5 

Convertido com veto Crédito 2 98,0 

 Orçamento 12 177,3 

 Total 14 165,9 

Não-convertido Crédito 4 137,5 

 Orçamento 1 288,0 

 Total 5 167,6 

 No período 1999 a 2002 

Situação Natureza n Média (dias) 

Convertido em lei Crédito 40 46,7 

 Orçamento 10 132,8 

 Total 50 63,9 

Convertido sem veto Crédito 38 44,0 

 Orçamento 2 40,0 

 Total 40 43,8 

Convertido com veto Crédito 2 98,0 

 Orçamento 8 156,0 

 Total 10 144,4 

Não-convertido Crédito 1 106,0 

 Orçamento - - 

 Total 1 106,0 

(...) 
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(Continuação de H.12) 

 

 

 No período 2003 a 2006 

Situação Natureza n Média (dias) 

Convertido em lei Crédito 17 95,4 

 Orçamento 10 175,7 

 Total 27 125,1 

Convertido sem veto Crédito 17 95,4 

 Orçamento 6 146,3 

 Total 23 108,7 

Convertido com veto Crédito - - 

 Orçamento 4 219,8 

 Total 4 219,8 

Não-convertido Crédito 3 148,0 

 Orçamento 1 288,0 

 Total 4 183,0 

 
Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados.  

 



324 

 

 

H.13 - Distribuição da situação de tramitação de projetos de lei ordinária relacionados 

à saúde, com ingresso na Câmara entre 1999 e 2006, segundo autoria e utilização de urgência. 

 

Autoria / Uso de urgência Situação de tramitação 

Deputado LEI VT AR TRAM Total 

Sem urgência 31 5 2080 1728 3844 

Urgência não especificada 0 0 0 0 0 

Urgência constitucional 0 0 10 0 10 

Urgência legislativa 8 0 137 56 201 

Subtotal urgência 8 0 147 56 211 

Sem informação 3 0 98 0 101 

Total 42 5 2325 1784 4156 

Senador           

Sem urgência 31 2 31 76 140 

Urgência não especificada 0 0 1 0 1 

Urgência constitucional 0 0 0 0 0 

Urgência legislativa 4 0 0 3 7 

Subtotal urgência 4 0 1 3 8 

Sem informação 0 0 0 0 0 

Total 35 2 32 79 148 

Executivo           

Sem urgência 12 0 14 18 44 

Urgência não especificada 0 0 0 0 0 

Urgência constitucional 11 0 1 0 12 

Urgência legislativa 15 0 5 2 22 

Subtotal urgência 26 0 6 2 34 

Sem informação 0 0 0 0 0 

Total 38 0 20 20 78 

 

(...)
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(Continuação de H.13) 

 

Autoria / Uso de urgência Situação de tramitação 

Outros LEI VT AR TRAM Total 

Sem urgência 0 0 0 1 1 

Urgência não especificada 0 0 0 0 0 

Urgência constitucional 0 0 0 0 0 

Urgência legislativa 0 0 0 0 0 

Subtotal urgência 0 0 0 0 0 

Sem informação 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 1 1 

Todos autores           

Sem urgência 74 7 2125 1823 4029 

Urgência não especificada 0 0 1 0 1 

Urgência constitucional 11 0 11 0 22 

Urgência legislativa 27 0 142 61 230 

Subtotal urgência 38 0 154 61 253 

Sem informação 3 0 98 0 101 

Total 115 7 2377 1884 4383 

 
 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados. 

Legendas: VT – vetado totalmente; AR – arquivado; TRAM – tramitando. 
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H.14 - Distribuição das áreas de política de projetos de lei ordinária relacionados à 

saúde objetos de urgência, com ingresso na Câmara entre 1999 e 2006, segundo autoria. 

  Autoria 

Área Câmara Senado Presidente Total % 

Ações e serviços 43 1 12 56 22,1 

Benefícios 24 2 10 36 14,2 

Direitos 4 1 4 9 3,6 

Redução de riscos 138 4 7 149 58,9 

Simbólicos 2 0 1 3 1,2 

Total 211 8 34 253 100,0 

 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados. 

 

H.15 - Distribuição da situação de tramitação de projetos de lei ordinária relacionados 

à saúde, com ingresso na Câmara entre 1999 e 2006, segundo autoria e tipo de apreciação. 

  Situação de tramitação 

 

Autoria Tipo de apreciação LEI VT AR TRAM Total % 

Deputado Comissões 28 5 1768 952 2753 66,2 

  Plenário 12 0 456 832 1300 31,3 

  Sem informação 2 0 101 0 103 2,5 

  Total 42 5 2325 1784 4156 100,0 

Senador Comissões 29 2 25 47 103 69,6 

  Plenário 6 0 7 32 45 30,4 

  Sem informação 0 0 0 0 0 0,0 

  Total 35 2 32 79 148 100,0 

Presidente Comissões 11 0 11 12 34 43,6 

  Plenário 27 0 9 8 44 56,4 

  Sem informação 0 0 0 0 0 0,0 

  Total 38 0 20 20 78 100,0 

Outros Comissões 0 0 0 1 1 100,0 

  Plenário 0 0 0 0 0 0,0 

  Total 0 0 0 1 1 100,0 

Todos autores Comissões 68 7 1804 1012 2891 66,0 

  Plenário 45 0 472 872 1389 31,7 

  Sem informação 2 0 101 0 103 2,3 

  Total 115 7 2377 1884 4383 100,0 

 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados. 

Legendas: VT – vetado totalmente; AR – arquivado; TRAM – tramitando. 
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H.16 - Distribuições da situação de tramitação de projetos de lei ordinária relacionados 

à saúde, com ingresso na Câmara entre 1999 e 2006, segundo grupos temáticos de saúde e 

tipo de apreciação. 

  Situação de tramitação 

Grupos temáticos de saúde / 

tipo de apreciação LEI VT AR TRAM Total % 

Ações e serviços       

Comissões 15 2 659 343 1019 74,9 

Plenário 18 0 92 199 309 22,7 

Sem informação 1 0 32 0 33 2,4 

Total 34 2 783 542 1361 100,0 

Benefícios             

Comissões 11 1 538 333 883 69,6 

Plenário 9 0 97 248 354 27,9 

Sem informação 0 0 31 0 31 2,4 

Total 20 1 666 581 1268 100,0 

Direitos             

Comissões 5 1 71 52 129 49,4 

Plenário 4 0 41 84 129 49,4 

Sem informação 0 0 3 0 3 1,1 

Total 9 1 115 136 261 100,0 

Redução de riscos             

Comissões 11 2 467 255 735 54,2 

Plenário 11 0 239 336 586 43,2 

Sem informação 1 0 35 0 36 2,7 

Total 23 2 741 591 1357 100,0 

Simbólicos             

Comissões 26 1 69 29 125 91,9 

Plenário 3 0 3 5 11 8,1 

Sem informação 0 0 0 0 0 0,0 

Total 29 1 72 34 136 100,0 

Todos os temas       

Comissões 68 7 1804 1012 2891 66,0 

Plenário 45 0 472 872 1389 31,7 

Sem informação 2 0 101 0 103 2,3 

Total 115 7 2377 1884 4383 100,0 

 

Fonte: Banco de dados do estudo com base no Sistema de Informações Legislativas (Sileg) da Câmara dos 

Deputados.  

Legendas: VT – vetado totalmente; AR – arquivado; TRAM – tramitando. 
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APÊNDICE I - A Saúde nas Constituições do Brasil 

 
 

Em 1824, houve apenas indicação de que os cidadãos tinham direito a condições de 

higiene nas cadeias, segurança e saúde no trabalho e garantia dos ―socorros públicos‖ (art. 

179). 

Em 1891, houve vaga menção a um tema de interesse da saúde: ―os cemitérios terão 

caráter secular e serão administrados pela autoridade municipal‖ (art. 72). 

Em 1934, o Estado assume maiores responsabilidades: ―compete concorrentemente à 

União e aos Estados: (...) II - cuidar da saúde e assistência públicas‖ (art. 10). Também são 

realizadas referências explícitas à legislação trabalhista, ―tendo em vista a proteção social do 

trabalhador e os interesses econômicos do País,‖ inclusive, com menção a ―assistência médica 

e sanitária ao trabalhador e à gestante‖ (art. 121). Também foi indicado que a União deveria 

organizar ―o serviço nacional de combate às grandes endemias do País‖ (art. 140). 

A Constituição de 1937 estabeleceu a competência privativa da União para legislar 

sobre ―normas fundamentais da defesa e proteção da saúde, especialmente da saúde da 

criança‖ (art. 16, XXVII). Aos Estados cabia suprir as lacunas da legislação federal (art. 17) 

ou ―atender às peculiaridades locais‖, desde que não dispensassem ou diminuíssem ―as 

exigências da lei federal‖ em assuntos específicos, dentre os quais  a ―assistência pública, 

obras de higiene popular, casas de saúde, clínicas, estações de clima e fontes medicinais‖ (art. 

18, c).  A ênfase na saúde do trabalhador foi mantida pela previsão de ―assistência médica e 

higiênica ao trabalhador e à gestante, assegurado a esta, sem prejuízo do salário, um período 

de repouso antes e depois do parto‖ (art. 136). 

A Constituição de 1946 manteve a competência da União para legislar sobre a 

proteção da saúde (art. 5º, XV, b) e dispositivo destacando a ―assistência sanitária, inclusive 

hospitalar e médica preventiva, ao trabalhador e à gestante‖ (art. 157, XIV). 

A Constituição de 1967 estabeleceu a competência da União para ―estabelecer planos 

nacionais de educação e de saúde‖ (art. 8º, XIV) e manteve a competência para legislar sobre 

―normas gerais‖ de ―defesa e proteção da saúde‖ (art. 8º, XVII, c), bem como os dispositivos 

sobre benefícios trabalhistas relacionados à saúde. A Emenda Constitucional nº 27, de 1985, 

modificou o art. 25 (que abordava a repartição de impostos arrecadados pela União), 

indicando que os municípios aplicariam ―em programas de saúde, 6,0% (seis por cento)‖ de 

valores creditados por meio do Fundo de Participação dos Municípios. 
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A Constituição de 1988 foi a primeira a mencionar explicitamente o direito à saúde e a 

participação dos municípios na assistência à saúde. Criou o Sistema Único de Saúde (SUS), 

oferecendo as diretrizes para seu funcionamento (artigos 196 a 200). 

Fonte: Adaptado de Gomes (2008a). 
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APÊNDICE J - Dispositivos da Constituição de 1988 relacionados à saúde 

 
 

A saúde é incluída entre os direitos sociais (art. 6º). 

Com relação ao trabalhador, dispõe sobre: o salário mínimo (deve satisfazer, entre 

outras necessidades vitais básicas do trabalhador e sua família, as de saúde); benefícios para 

gestantes; licença paternidade e adicional de remuneração para as atividades penosas, 

insalubres ou perigosas (art. 7º). 

Reconhece a competência comum, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios para cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 

portadoras de deficiência (art. 23, inciso II); a competência concorrente da União, Estados e 

Distrito Federal para legislar sobre previdência social, proteção e defesa da saúde (art 24, 

inciso XII) e a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 

30, I), para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, II); e para 

prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de 

atendimento à saúde da população (art. 30, VII). 

A saúde é inserida na seguridade social, junto à previdência e à assistência social (art. 

194), destacando-se entre outros objetivos da seguridade, a universalidade da cobertura e do 

atendimento, a eqüidade na forma de participação no custeio; a diversidade da base de 

financiamento; e o caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a 

participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados. 

O financiamento da seguridade social será realizado mediante recursos dos orçamentos 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de contribuições sociais (art. 

195).  Esse artigo admite que a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a 

manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I
158

. Foi 

mantida previsão da constituição anterior, segundo a qual nenhum benefício ou serviço da 

seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de 

custeio total‖ (art. 195, § 5º) . O art. 196 reconhece que a ―saúde é direito de todos e dever 

do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação‖. 

                                                           
158 Mediante lei complementar, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos 

discriminados na Constituição. 
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O art. 197 estabeleceu que ―são de relevância pública as ações e serviços de saúde, 

cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 

controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por 

pessoa física ou jurídica de direito privado‖. O art. 198 abordou as ações e serviços públicos 

de saúde, que ―integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único‖. Como diretrizes do sistema público destacou: ―I - descentralização, com direção única 

em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da comunidade‖.   

O art. 198 estabelece que o sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 

195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, além de outras fontes. 

O art. 199 indica que ―a assistência à saúde é livre à iniciativa privada‖. Seu § 1º 

admite que ―as instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema 

único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, 

tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. O § 2º veda ―a destinação 

de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos‖. 

O § 3º veda ―a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na 

assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei‖. O § 4º trata de temas de 

relevância pública, indicando que ―a lei disporá sobre as condições e os requisitos que 

facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, 

pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 

derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização‖. O art. 200 especifica algumas das 

competências do SUS e indica que outras podem ser estabelecidas em lei. 

Na educação, especifica o dever do Estado em garantir atendimento ao educando no 

ensino fundamental, por meio de programas suplementares de alimentação e assistência à 

saúde (art. 208, VII), financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros 

recursos orçamentários (art. 212, § 4º). 

Na comunicação social, estabelece competência de legislação federal para impor 

restrições à propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao 

meio ambiente (art. 220, § 3º, inciso II) e indica que a propaganda comercial de tabaco, 

bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais (...) 

e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso (art. 

220, § 4º). 
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No capítulo dedicado à família, à criança, ao adolescente e ao idoso, declara o dever 

da família, da sociedade e do Estado em assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 

prioridade, uma série de direitos, dentre os quais a vida, a saúde e a alimentação (art. 227). 

Também especifica obrigações do Estado em promover programas de assistência integral à 

saúde da criança e do adolescente, admitida a participação de entidades não governamentais 

(art. 227, § 1º). Para tais programas foi estabelece: ―aplicação de percentual dos recursos 

públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil‖ (art. 227, § 1º, I); ―criação de 

programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência física, 

sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente portador de deficiência, 

mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e 

serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos‖ (art. 227, § 

1º, II); programas de prevenção e atendimento especializado à criança e ao adolescente 

dependente de entorpecentes e drogas afins (art. 227, § 3º). 

Com relação ao tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins estabelece que bens 

confiscados em decorrência do tráfico seriam revertertidos ―em benefício de instituições e 

pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e 

custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico 

dessas substâncias‖ (art. 220, § 3º). 

O ato das disposições constitucionais transitórias apresentou relevantes determinações 

para o financiamento da saúde. O art. 55, indicou que, até que fosse ―aprovada a lei de 

diretrizes orçamentárias, trinta por cento, no mínimo, do orçamento da seguridade social, 

excluído o seguro-desemprego‖, seriam destinados ao setor de saúde. 

Vária Emendas Constitucionais são relevantes para a saúde. Várias alteraram as 

disposições transitórias para permitir a criação da CPMF – que seria utilizada no 

financiamento do setor - e sua prorrogação (as Emenda nº 12, de 1996; 21, de 1999; 37, de 

2002; e 42 de 2003). A Emenda Constitucional nº 20, de 2000, detalhada no estudo de caso 

apresentado no capítulo 6, abordou o financiamento da saúde. 

Uma categoria de profissionais da saúde, os agentes comunitários, foi objeto de duas 

Emendas Constitucionais: a de nº 51, de 2006, que permite a contratação por seleção pública, 

ao invés de concurso público; e a de nº 63, de 2010, que menciona a regulamentação da 

carreira e de seu piso salarial nacional. 
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ANEXO A – Tramitação Bicameral de projetos de lei ordinária 

 

Fonte: Elaborado por Araújo (2009), a partir de Ricci (2008). 

Nota: tramitação ―terminativa‖ tem o mesmo significado que ―conclusiva‖ pelas comissões. 

Lei 
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ANEXO B – Resultados de regressão logística no banco de dados do estudo 

 

Regressão logística (por João Luiz Pereira Marciano)
159

 

 

A análise multivariada a ser utilizada neste exercício é a regressão logística, que 

relaciona um ou mais preditores, que podem ser contínuos ou discretos, a uma variável 

dependente, criando um modelo que, à semelhança da regressão linear, produz coeficientes de 

regressão, valores preditos e seus respectivos resíduos (Wright, 1995). 

Enquanto na regressão linear procura-se predizer ou relacionar um escore a uma 

medida dependente contínua, na regressão logística, dada uma variável dependente categórica, 

procura-se predizer a probabilidade de que uma observação pertença a um dentre dois ou mais 

grupos, atribuindo-a ao grupo de maior probabilidade predita. 

Pressupostos. São os seguintes os pressupostos para a regressão logística, segundo 

Wright (1995): 

a) a variável randômica dependente, que indica o status de pertencer ou não a um 

determinado grupo, é uma variável dicótoma (no caso de uma regressão logística binomial) 

assumindo o valor 1 (pertencer ao grupo) com probabilidade P1 e o valor 0 (não pertencer ao 

grupo) com probabilidade P0 = 1 - P1 (o mesmo raciocínio se estende para variáveis com mais 

de duas categorias, no caso de uma regressão multinomial); 

b) os resultados da regressão devem ser estatisticamente independentes, ou seja, 

cada caso deve ser indicado apenas uma vez no conjunto de dados, e o fato de um caso 

pertencer ao grupo analisado não deve influir sobre a situação de outros casos; 

c) o modelo deve ser especificado corretamente, contendo todos os preditores 

relevantes e nenhum preditor irrelevante (este é o chamado pressuposto de especificidade, 

sendo raramente atingido (Wright, 1995)); 

d) as categorias sob análise devem ser mutuamente exclusivas e coletivamente 

exaustivas - cada caso deve estar relacionado a um e somente a um único resultado, e estes 

resultados devem cobrir todas as possibilidades das categorias analisadas, p. ex., vivo ou 

morto, casado ou não casado, transformar-se ou não em uma norma; 

 

                                                           
159 Texto elaborado por João Luiz Pereira Marciano, em 05 de maio de 2011, que executou análise de regressão logística, 

segundo Wright (1995), com variáveis do banco de dados do estudo (contendo 18.379 registros), por meio do software SPSS. 

No modelo final foram analisadas as seguintes variáveis independentes: EXECUTIVO, COALIZÃO, VIA ORDINÁRIA, 

PLENÁRIO,  SOCIAL. Cada variável só admitia os valores 0 (quando a condição não estava presente) e 1 (quando a 

condição estava presente). A variável dependente utilizada foi NORMA, com valor 0 (quando a proposição não foi 

convertida em norma legal) e 1 (quando foi convertida). 
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e) a fim de testar hipóteses envolvendo os coeficientes de regressão logística, 

amostras maiores são exigidas para a regressão logística que para a regressão linear. Para a 

maioria das aplicações, um mínimo de 50 casos por variável preditora é recomendado 

(Wright, 1995, p. 221). Por sua vez, Tabachnick and Fidell (1996, p. 579) não fazem 

colocações quanto ao número de casos por preditor, mas indicam que a regressão logística 

pode produzir estimativas de parâmetros e erros padrão muito elevados quanto ocorrem 

muitas células sem casos, ou quando ocorre uma separação completa nos casos (todos os 

resultados de um critério estão associados ao mesmo valor de um preditor). Nestas situações, 

recomenda-se a redução do número de preditores. 

Deve-se ressaltar que, ao contrário da regressão linear e de outras formas de análise 

multivariada, como a análise de discriminantes, na regressão logística nada se exige a respeito 

da distribuição dos preditores, como normalidade, linearidade ou variância uniforme, e o 

conjunto de preditores pode ser composto por qualquer combinação de variáveis contínuas ou 

discretas (Tabachnick & Fidell, 1996, p. 575). Contudo, como todas as variantes de regressão 

múltipla, a regressão logística é sensível a correlações extremamente elevadas entre os 

preditores (Tabachnick & Fidell, 1996, p. 580). 

 

Tabela 1 – Matriz de correlação entre as variáveis independentes. As correlações são 

significativas com nível de 99%.  

 Executivo Coalizão Via 

ordinária 

Plenário Social Norma 

Executivo 1      

Coalizão 0,271 1     

Via 

ordinária 

0,084 0,016 1    

Plenário 0,307 0,087 -0,394 1   

Social -0,204 -0,070 0,167 -0,106 1  

Norma 0,746 0,213 0,081 0,243 -0,199 1 
 

Fonte: Banco de dados do estudo. 
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Tabela 2 - Distribuição de frequência das proposições (após desconsiderar-se os 

registros com informações missing nas variáveis independentes - VIs). 

 

Norma N % 

Não 15365 96,6 

Sim 548 3,4 

Total 15913 100,0 
 

Fonte: Banco de dados do estudo. 

 

Tabela 3 – Variáveis na equação. 

VI B Erro 

padrão 

Wald
160

 GL Sig. Exp(B)
161

 

Intervalo de 

confiança de 

95% para 

Exp(B) 

       Menor Maior 

Executivo -4,362 0,102 1842,639 1 0,000 0,013 0,010 0,016 

Coalizão -0,304 0,113 7,199 1 0,007 0,738 0,591 0,921 

Via 

ordinária 

-1,132 0,184 37,951 1 0,000 0,322 0,225 0,462 

Plenário -0,398 0,097 16,932 1 0,000 0,671 0,555 0,812 

Social 0,810 0,080 101,727 1 0,000 2,247 1,920 2,630 

Constante 0,691 0,077 81,438 1 0,000 1,995   
 

Legendas: VI= variável independente; Sig.= significância; GL = graus de liberdade. 

Fonte: Banco de dados do estudo. 

 

 

O método utilizado foi o de entrada simultânea das variáveis no modelo. Em análise 

exploratória, foram inseridas e excluídas variáveis, como ―Saúde‖ (como já se observara, alta 

                                                           
160 O teste de Wald para cada variável é calculado como 

 

161 Exp(B) =  
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correlação com as demais VIs) e ―Exclusiva do Executivo‖ (relacionada às variáveis 

―Plenário‖ e ―Urgência‖). Também a variável ―Urgência‖ foi excluída do modelo, por sua alta 

correlação com a variável ―Plenário‖. 

O teste completo quiquadrado (―omnibus test‖) apresenta alta significância com as 5 

VIs. 

A tabela de classificação indica que o modelo construído é capaz de predizer com 

exatidão 97,4% dos casos em que a proposição não se transformou em norma, e 78,9% dos 

casos em que a transformação em  norma se efetivou. Em sua totalidade, o modelo é capaz de 

predizer 95,6% dos casos. 

A tabela 3 mostra o valor predito da inclinação para cada VI, indicado pelo valor de B, 

que é similar ao valor da inclinação no modelo linear: indica a mudança ocorrida na variável 

dependente associada com a modificação de uma unidade na variável independente associada. 

Contudo, essa variação na variável dependente (VD) é medida pelo logaritmo da taxa de 

chance (odds ratio), ao invés de uma mudança absoluta (Miles e Shevlin, 2000, p. 160). 

Outra interpretação de B pode ser obtida a partir da coluna Exp(B) da tabela 3. Essa 

coluna mostra o exponencial do coeficiente correspondente, e pode ser usado como um 

multiplicador para a taxa de chance, uma vez dado um acréscimo de uma unidade na variável 

independente (passar do valor 0 para 0 valor 1, ou passar do valor falso para o valor 

verdadeiro, no caso das VIs do modelo). 

No caso da constante calculada no modelo, tem-se Exp(0,691) = 1,995. 

Este valor pode ser convertido em uma probabilidade da seguinte forma: 

 
 

Esta é a probabilidade (67%) de uma proposição que tenha valor zero em todas as VIs 

do modelo não ser transformada em uma norma (obter valor zero na VD). 
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