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LISTA DE SIGLAS 7

Lista de Siglas1

1 Incluíram-se as siglas mais utilizadas no livro ou aquelas para as quais não conste nos artigos 
a indicação por extenso a que se referem.

AAC – Anais da Assembleia Constituinte
ABC – Santo André, São Bernardo e São Caetano (cidades)
Abert – Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão
ABI – Associação Brasileira de Imprensa
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
AI – Ato Institucional
Aladi – Associação Latino-Americana de Integração
Alca – Área de Livre Comércio das Américas
ANC – Assembleia Nacional Constituinte
ANJ – Associação Nacional de Jornais
Bird – Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento
BNS – Banco de Notícias Selecionadas
BPC – Benefício de Prestação Continuada
CCJC – Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
CCJR – Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
CCTCI – Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
CD – Câmara dos Deputados
CDES – Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
CDEIC – Comissão de Desenvolvimento Econômico Indústria e Comércio
Cebrap – Centro Brasileiro de Análise e Planejamento
Cepal – Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe
Cerf – Comissão Executiva de Reforma Fiscal
CFT – Comissão de Finanças e Tributação
CGT – Comando Geral dos Trabalhadores
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CN – Congresso Nacional
CNC – Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
CNI – Confederação Nacional da Indústria
CNIF – Confederação Nacional das Instituições Financeiras
CNT – Confederação Nacional do Transporte
Cofins – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito
CPMF – Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valo-
res e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira
CSSL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSSF – Comissão de Seguridade Social e Família
CUT – Central Única dos Trabalhadores
Dieese – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos
DAN – Diário da Assembleia Nacional
DPL – Diário do Poder Legislativo
DRU – Desvinculação das Receitas da União
Fenaj – Federação Nacional dos Jornalistas
Fiesp – Federação das Indústrias de São Paulo 
Fipe – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas
FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
FGV – Fundação Getúlio Vargas
FHC – Fernando Henrique Cardoso
FMI – Fundo Monetário Internacional
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Iedi – Instituto de Estudos para o Desenvolvimento da Indústria
ICMS – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços
IGP – Índice Geral de Preços
INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
IOAB – Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros
IOF – Imposto sobre Operações Financeiras
IPC – Índice de Preços ao Consumidor
IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados
IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano
IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
IR – Imposto de Renda
IRPF – Imposto de Renda de Pessoa Física
ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
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IVA – Imposto sobre Valor Agregado
JK – Juscelino Kubitschek 
LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
MDB – Movimento Democrático Brasileiro
MP – Medida Provisória
MP – Ministério Público
MPU – Ministério Público da União
Nafta – Acordo de Livre Comércio da América do Norte
OAB – Ordem dos Advogados do Brasil
OIT – Organização Internacional do Trabalho
OMC – Organização Mundial do Comércio
ONU – Organização das Nações Unidas
Paeg – Programa de Ação Econômica do Governo
Parlasul – Parlamento do Mercosul 
Parlatino – Parlamento Latino-Americano
PCB – Partido Comunista Brasileiro 
PCdoB – Partido Comunista do Brasil
PDC – Partido Democrata Cristão
PDS – Partido Democrático Social 
PDT – Partido Democrático Trabalhista
PEC – Proposta de Emenda à Constituição 
PEA – População Economicamente Ativa 
PFL – Partido da Frente Liberal
PHS – Partido Humanista da Solidariedade
PIA – População em Idade Ativa
PIB – Produto Interno Bruto
PIS – Programa de Integração Social 
PL – Projeto de Lei 
PL – Partido Liberal
PLN – Projeto de Lei do Congresso Nacional
PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro
PMN – Partido da Mobilização Nacional
Pnad – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
PP – Partido Progressista
PPB – Partido Progressista Brasileiro
PPS – Partido Popular Socialista
PR – Partido da República
PRB – Partido Republicano Brasileiro
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PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
PSB – Partido Socialista Brasileiro
PSC – Partido Social Cristão
PSD – Partido Social Democrático 
PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira
PT – Partido dos Trabalhadores
PTB – Partido Trabalhista Brasileiro
PTC – Partido Trabalhista Cristão
PTdoB – Partido Trabalhista do Brasil
PTN – Partido Trabalhista Nacional
PUI – Pacto da Unidade Intersindical
PV – Partido Verde
RICD – Regimento Interno da Câmara dos Deputados
Selic – (taxa de juros do) Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
SF – Senado Federal
SUS – Sistema Único de Saúde
TNJR – Transformado em Norma Jurídica
TRE – Tribunal Regional Eleitoral
TSJE –Tribunal Superior de Justiça Eleitoral
UDN – União Democrática Nacional
URV – Unidade Real de Valor
USP – Universidade de São Paulo
ZFM – Zona Franca de Manaus
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Apresentação

Este livro é um testemunho material dos objetivos que o Centro de Formação, 
Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados (Cefor) tem busca-
do nos últimos anos: qualificar servidores públicos e produzir conhecimento 
sobre o Legislativo e a democracia.

A oferta de um curso de mestrado interinstitucional em parceria com o Instituto 
Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj) foi um desafio que enfren-
tamos conscientes de que as mudanças ocorridas no campo da educação e da ad-
ministração pública deixaram para trás uma perspectiva meramente funcionalista 
do trabalho e impõem uma visão mais globalizante e integrada do serviço público.

Atualmente a eficiência das instituições não pode ser medida apenas por um 
elevado percentual de atendimentos ou pela execução meramente burocrática 
das atividades, mas sim pela capacidade de seus servidores de responder com 
efetividade às questões que lhes são colocadas pela sociedade. Nesse sentido, 
a atuação das escolas de governo, entre as quais o Cefor se alinha, compreende 
ações mais amplas que incluem análises e diagnósticos de alta complexidade, 
formação de recursos humanos, confecção e implantação de novos, específicos e 
mais eficazes modelos de gestão no setor público. 

Além disso, o cumprimento da missão da Câmara dos Deputados, como institui-
ção essencial ao regime democrático, exige atuação transformadora da realida-
de, demandando conhecimento e preparação específica de seus servidores. Um 
curso de mestrado em ciência política atende com certeza a essa premissa, pois 
difunde o conhecimento sobre o Legislativo junto aos servidores e os qualifica 
para pensar criticamente a instituição e propor melhores práticas e alternativas 
diante de seus desafios.
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Tenho a satisfação de constatar nesta obra que valeram nossos esforços junto 
aos nossos agora mestres pesquisadores, e convidamos os leitores  – servidores 
e demais cidadãos – a fazer sua análise, sua crítica e sua reflexão ativa sobre o 
Legislativo e a democracia brasileira.

Boa leitura!

Rogério Ventura Teixeira
Diretor-Geral
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Prefácio

O leitor interessado no funcionamento da Câmara dos Deputados encontrará 
nesta obra material produzido pela conjunção de esforços de acadêmicos brasi-
leiros e servidores/pesquisadores da própria instituição. O livro coroa a parceria 
entre a Câmara dos Deputados e o Instituto Universitário de Pesquisas do Rio 
de Janeiro (Iuperj), que implementaram um Programa de Mestrado Interins-
titucional em Ciência Política voltado aos servidores do Parlamento, e é uma 
coletânea de extratos das dissertações de mestrado ali produzidas. 

Para além das urnas: reflexões sobre a Câmara dos Deputados é o chamado sugesti-
vo para que o leitor caminhe junto com os autores nas análises sobre o cotidiano 
da vida parlamentar brasileira. Se uma eleição é um processo midiático tratado 
como evento e show público, a ação parlamentar se desenvolve em uma varieda-
de de processos políticos, muitas vezes fora dos circuitos geradores de notícias 
e mesmo de difícil entendimento pelo cidadão. Ações e decisões no Legislativo 
dão-se em diversas arenas institucionais, sobre múltiplos temas e com variadas 
formas de relação entre o parlamentar e seu eleitorado. 

Os artigos foram divididos em seis seções temáticas: Representação Política: 
Um Lugar no Parlamento; A Política do Processo Legislativo; Políticas Públicas 
e Legislativo; Legislativo e Relações Internacionais; Intelectuais no Parlamento; 
Desafios do Legislativo Hoje.

A seção sobre Representação Política inicia com o artigo de Juliano Machado  
Pires, que ao tratar da Implantação da Representação Proporcional de Lista 
Aberta no Brasil recua até os primórdios do sistema eleitoral vigente para elei-
ção de deputados. O autor analisa o debate parlamentar que consolidou nosso 
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regime de representação proporcional de lista aberta ainda durante os anos de 
1930. Em tempos de discussão sobre o pertencimento dos mandatos, se aos par-
tidos ou aos próprios candidatos, enriquece o debate ao apresentar as intenções 
originárias dos legisladores.

Eliane Eyre de Oliveira trata do debate parlamentar sobre o instituto da repre-
sentação. No artigo A Representação Política nas Assembleias Constituintes 
Brasileiras de 1934, 1946 e 1988 apresenta as discussões referentes à represen-
tação nestes momentos centrais da construção política nacional, quais sejam, as 
assembleias constituintes. Ficam claros na evolução do debate tanto as marcas 
do tempo e o tema da representação corporativista nos anos 1930 quanto o pa-
pel central deste instituto político e a necessidade de sua discussão permanente 
pela sociedade política. 

A representação ainda é tratada por Vera Lúcia de Campos de Matos em O Im-
pacto das Eleições Municipais na Representação da Câmara dos Deputados:  
Deputados Federais Candidatos a Prefeito. Ao analisar a trajetória dos deputados  
federais “prefeitáveis”, isto é, aqueles que se lançam ainda em meio ao seu man-
dato nas disputas eleitorais municipais, a autora mostra que essa é uma estra-
tégia positiva para os deputados, pois melhora o seu desempenho nos pleitos 
seguintes, mesmo quando não são eleitos. Esta forma de ver a dinâmica eleitoral 
dos legisladores relativiza a posição analítica anterior que via a atividade legisla-
tiva como mero trampolim para os cargos do Executivo.

A segunda seção – A Política do Processo Legislativo – é iniciada por Fernando 
Sabóia Vieira, que trata do papel desempenhado pelo presidente da Câmara dos 
Deputados, particularmente na ação legislativa. Em seu artigo Poderes e Atribui-
ções do Presidente da Câmara dos Deputados no Processo Decisório Legislativo, 
o autor mostra que o cargo tem um papel institucional relevante e não por outra 
razão costuma ser preenchido por parlamentares com trajetórias destacadas na 
Casa. O estudo avança ao demonstrar que o cargo enfeixa uma série de atribuições 
e prerrogativas e por isso seu ocupante pode atuar para solucionar dilemas de ação 
coletiva, com destaque para problemas da própria coalizão de governo. 

As Alterações do Legislativo nos Projetos de Lei do Executivo e o Papel dos Re-
latores neste Processo, de Márcia Rodrigues da Cruz, faz uma análise do papel 
legiferante do Legislativo em relação às propostas enviadas pelo Poder Executivo. 
Ela demonstra que a maioria das matérias sofre alterações relevantes ao tramitar 
pelo Poder Legislativo, mesmo sob urgência. O principal agente desse processo de 
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alteração é o relator, que funciona como um filtro institucional, e governamental, 
para as demandas parlamentares, selecionando as que serão aprovadas e descar-
tando as rejeitadas. Fundamental, como aponta a autora, é a coordenação que se 
percebe entre o relator e o Poder Executivo, que juntos consubstanciam a figura do 
governo e controlam em grande medida as alterações aprovadas. 

Ana Regina Villar Peres Amaral, em O Parlamento Brasileiro: Processo, Produção 
e Organização Legislativa – O Papel das Comissões em Perspectiva Comparada, 
debruça-se sobre uma questão já clássica nos estudos legislativos: a análise do pa-
pel das comissões vis-à-vis o Plenário. Baseada em grande massa de dados e utili-
zando-se de comparações com a experiência da câmara dos deputados dos Esta-
dos Unidos, a autora busca requalificar as comissões da Câmara dos Deputados,  
elevando seu status dentro da estrutura decisória da Casa. Conclui que atual-
mente a Câmara possui dois loci decisórios relevantes, Plenário e comissões, e 
que dentro das últimas ocorre uma atuação parlamentar plural. 

A pesquisa de André Corrêa de Sá Carneiro complementa a reflexão do trabalho 
anterior. Em Legislação Simbólica e Poder de Apreciação Conclusiva no Con-
gresso Nacional, ele analisa a produção legislativa entre 1988 e 2007 e demons-
tra ser significativa aquela que tramitou sob o regime de apreciação conclusiva, o 
que dá destaque ao papel das comissões no processo legislativo, sendo também 
bastante expressiva a produção de legislação simbólica por esse rito processual.

A terceira seção, dedicada às Políticas Públicas e Legislativo, inicia-se com um am-
plo retrospecto sobre a política de salário mínimo no Brasil. Mínimo Existencial e 
Pêndulo da Política, de Edvaldo Fernandes da Silva, periodiza e analisa essa políti-
ca econômica e social, contrapondo a lógica política aos desígnios do direito. Fica 
destacada a importância dessa política social para o sistema econômico e político. 

Symone Maria Machado Bonfim trata da percepção parlamentar sobre as pessoas 
com deficiência em A Percepção Parlamentar da Deficiência a Partir da Análise 
de Projetos de Lei Relacionados à Temática Apresentados no Período de 2003 a 
2008. Se já há um corpus normativo estabelecido e voltado ao reconhecimento 
de direitos da pessoa com deficiência, demonstra a autora que há grande hete-
rogeneidade nas proposições parlamentares em relação ao tema, o que pode ser 
explicado pelo estágio de fragmentação de ideias ainda presente entre o eleitorado  
e os parlamentares sobre a questão. Conclui Bonfim pela necessidade – e pelo ine-
xorável sucesso – da construção de uma nova forma de relação da sociedade e do 
Parlamento com a questão da deficiência. 
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Dependência de Trajetória nos Incentivos Fiscais: Fragmentação do Empresa-
riado na Reforma Tributária, de Marcelo Sobreiro Maciel, analisa a lógica po-
lítica das alterações tributárias ocorridas no Brasil nos últimos anos. A falada 
reforma tributária, que buscaria a simplificação do sistema, desmorona como 
projeto quando se identifica, como faz o autor, a verdadeira lógica do seu proces-
so decisório: a fragmentação de demandas e propostas. A vasta quantidade de 
incentivos e regimes especiais demonstra como os atores políticos inserem-se 
num jogo já estabelecido, de trajetória dependente, em que abundam as deman-
das e ações políticas setoriais. O artigo tem o mérito de mostrar como a reforma 
tributária é uma ideia permanente; no entanto, mais decisiva é a lógica concreta 
do jogo político, em que os setores conseguem fazer valer seus interesses às ex-
pensas de uma ação coletiva eficiente.

Andrea Karla Cavalcanti da Mota Cabral, em A Atuação Organizada do Setor 
Bancário e a Regulamentação da Tarifa Bancária, trata da influência das insti-
tuições financeiras sobre o sistema político brasileiro, mais especificamente em 
sua atividade de lobby referente à regulação bancária. A autora considera que 
este é um setor que não sofre a necessária regulação pelo poder público devido à 
sua força frente aos parlamentares, o que acaba por gerar prejuízos aos consumi-
dores dos serviços financeiros.

A seção Legislativo e Relações Internacionais inicia com artigo de Norma da 
Silva Venâncio Pires. Integração: a Participação de Parlamentos Regionais apre-
senta os aspectos parlamentares-institucionais da integração regional, com des-
taque para o Parlasul. Segundo a autora, órgãos dessa natureza desempenham a 
tarefa de aproximar os parlamentares às questões da integração regional, feita 
em um contexto democrático, com destaque para a função precípua do Legisla-
tivo, que é representar por meio do debate plural. 

O artigo de Ana Cristina Silva de Oliveira – A Ideologia dos Partidos Políticos 
em Política Externa: 2003-2008 – aborda a ideologia dos partidos brasileiros 
na política externa. Assunto afeito a posições doutrinárias, a autora conseguiu 
detectar na ação dos deputados um alinhamento entre as posições definidas em 
discurso e os programas partidários num coerente continuum esquerda-direita.

A seção dedicada aos Intelectuais no Parlamento inicia com a análise da atuação 
parlamentar de Gilberto Freyre no artigo A Cátedra e a Tribuna: Sociologia, Po-
lítica e Língua em Gilberto Freyre, de Jairo Luis Brod. O autor destaca que a obra 
do pensador pernambucano permite inúmeras abordagens, e a escolhida no ar-
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tigo foi o estudo da temática e da retórica de Freyre, comparando-se sua atuação 
como escritor e intelectual com a atuação no Legislativo na segunda metade dos 
anos 1940, quando foi também constituinte. Para Brod, a temática de Freyre 
é basicamente a mesma na obra intelectual e na atuação parlamentar, em que 
sobressai o elogio das raízes culturais brasileiras e a busca de sua valorização. A 
retórica parlamentar faz pequenas concessões ao ambiente e ao público específi-
co que encontra no Congresso, mas o que apresenta Freyre era aí também algo já 
presente em sua obra escrita. Em seu todo, o artigo revela mais uma rica faceta 
do ilustre brasileiro que foi Gilberto Freyre.

Maria Aparecida Neves, em Florestan Fernandes: Sociologia e Política pela Au-
tonomia da Nação, analisa a trajetória parlamentar do ilustre professor paulista 
durante o processo constituinte de 1987 e 1988. A pesquisa apresenta a forma de 
atuação e os objetivos legislativos do parlamentar, sobretudo aqueles voltados à 
causa da educação universal e inclusiva – no que é coerente com toda sua atuação 
como pensador dos problemas brasileiros. Acompanhando a argumentação da au-
tora, constata-se a importância dos objetivos de Florestan Fernandes em prol do 
engrandecimento da nação brasileira, atuação que encontrou espaço adequado no 
momento político fundante que foi a produção de uma nova carta política. 

A seção sobre os Desafios do Legislativo Hoje inicia com a reflexão de Ana Lúcia 
Henrique sobre a confiança do cidadão no Legislativo. Quando Imagem Vira Caso 
de Democracia: Aspectos da Desconfiança no Congresso Nacional Brasileiro cons-
tata que os brasileiros de maior nível de escolaridade são “críticos” do sistema po-
lítico, enquanto os menos escolarizados seriam “crentes”. A autora vê na confiança 
dos menos escolarizados não a formação de um juízo refletido, pois em geral não 
têm acesso a informações, mas sim o exercício de uma “fé cega”, uma devoção qua-
se religiosa às instituições. Diante do problema colocado ao Legislativo e à própria 
democracia pela baixa confiança dos cidadãos nas instituições representativas, a 
autora não se furta a prescrever uma política democrática construtiva que, por um 
lado, exige uma atuação mais qualificada dos agentes políticos e, por outro, pede o 
engajamento do Legislativo em processos de educação cívica.

Sílvia Mugnatto Macedo discute uma dimensão central da democracia, a atuação 
da imprensa, mais especificamente as atividades do Congresso na regulação desse 
segmento. Seu artigo Liberdade de Imprensa e Democracia: a Atuação da Câmara 
dos Deputados analisa duas propostas que tramitaram pelo Congresso durante 
o governo do presidente Lula: a criação do Conselho Federal de Jornalismo e a  
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instituição da “TV Pública”. A autora conclui que os parlamentares posiciona-
ram-se nessas questões baseados em seus interesses eleitorais de curto prazo, 
que exigem o bom relacionamento com a imprensa. O marco regulatório do se-
tor conforma-se assim a partir de incentivos bastante específicos, excluindo um 
debate mais consistente – e necessário – sobre a questão. 

A obra termina com a discussão de uma questão muito atual no Brasil e no mun-
do: a judicialização da política. Judicialização e Representatividade no Brasil, de 
Myriam de Fátima C. de Mello, vai ao cerne do problema ao discutir não os limites 
legais das ações políticas e judiciais, mas sim o próprio instituto da representação. 
Os processos sociais, que antes limitavam-se ao Legislativo, agora espalham-se 
por outras esferas, com especial destaque para o Judiciário. Assim, discutir a ju-
dicialização é mais do que intrometer-se numa briga de divisão de tarefas entre 
poderes estabelecidos; é, sim, voltar-se a questões fundantes de nossa organização 
política, acima de tudo refletir sobre o aparato institucional que permite aos ho-
mens viverem em comunidade com um mínimo de ordem e paz. 

Ao final da obra, o leitor que avançou pelas páginas que descrevem e analisam a 
rotina de trabalho e as diversas dimensões políticas da Câmara dos Deputados 
está certamente mais preparado para entender sua própria sociedade e agir so-
bre ela de modo crítico e responsável. Cumprida essa missão, certamente a obra 
terá feito justiça aos recursos institucionais e humanos nela aplicados.

Os organizadores
Jairo Nicolau

Ricardo de João Braga
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A IMPLANTAÇÃO  
DA REPRESENTAÇÃO PROPORCIONAL  

DE LISTA ABERTA NO BRASIL
Juliano Machado Pires

Introdução

De acordo com o italiano Emanuele Marotta (1992), calcula-se que até hoje cer-
ca de trezentos modelos de sistemas eleitorais já tiveram alguma atuação práti-
ca. Ele explica, no entanto, que todos esses sistemas vieram de modificações e 
aperfeiçoamentos de dois modelos tradicionais, o majoritário e o proporcional. 
O objetivo deste artigo é analisar a transição que ocorreu no Brasil do padrão 
majoritário para o proporcional. Como aponta Benoit (2004), esse tipo de mi-
gração não ocorre com frequência. Aliás, “raros são os casos de democracias que 
mudam do método da representação proporcional para o de maioria simples, 
ou maioria absoluta, ou vice-versa” (LIJPHART, 2003, p. 169). Essas alterações 
estiveram concentradas em períodos históricos específicos e foram muitas ve-
zes acompanhadas de revoluções e mudanças institucionais do gênero. Segundo 
Lijphart (2003), de 36 democracias pesquisadas, a França foi a única a trocar de 
sistema eleitoral entre 1946 e a década de 19902.

No caso brasileiro, a única mudança entre os dois padrões se deu em dois passos, 
entre 1932 e 1935. Trata-se de um momento importante para o entendimento 
do sistema eleitoral ainda utilizado no país para eleger deputados e vereadores.  
Apesar de sua importância, esse período se caracteriza por ter sido pouco abor-
dado em estudos acadêmicos. São raras as análises da legislação produzida e, 
mais ainda, dos trabalhos do Legislativo no período de democracia embrionária 
que antecede a instauração do Estado Novo. De fato, os debates na imprensa e 
no próprio Legislativo e a tramitação da Lei nº 48, de 1935, não são encontrados 

2 Este artigo tem como base a dissertação de mestrado A invenção da lista aberta: o proces-
so de implantação da representação proporcional no Brasil, defendido junto ao Iuperj em 
17/9/2009.
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em nenhum estudo na área anterior a Pires (2009a), que analisou as edições do 
Diário do Poder Legislativo entre agosto de 1934 e maio de 1935 para abordar 
como surgiu a forma de representação proporcional ainda adotada no país, que é 
aquela em que a lista é aberta, ou flexível, variante pouco comum e da qual o país 
possui o exemplar mais populoso e também mais antigo, já que a adoção dessa 
fórmula no Brasil se deu vinte anos antes da experiência finlandesa de 1955 (NI-
COLAU, 2006; LIJPHART, 2003). Ao longo de sete décadas, a legislação eleitoral 
foi modificada com certa frequência, mas nunca com alterações no sistema de lis-
tas. Ainda que muitas vezes criticado, a classe política ainda não soube encontrar 
uma alternativa de consenso ao Sistema Proporcional de Lista Aberta brasileiro.

Proporcionalidade da representação

Gallaguer e Mitchell (2005, p. 3) definem sistema eleitoral como “o conjunto de 
regras que estrutura como os votos são depositados nas eleições para uma assem-
bleia representativa e como esses votos são então convertidos em assentos nessa 
assembleia3”. O sistema eleitoral majoritário britânico seria o sistema original. 

Em 1878, após experiências do dinamarquês Carl Andrae e do inglês Thomas 
Hare, foi a vez de o belga Victor d’Hondt propor uma alternativa de representa-
ção proporcional, em contraponto ao sistema majoritário então conhecido. Ele 
sugeriu que os quocientes não fossem rígidos e assim se adaptassem ao número 
necessário para que todas as vagas fossem preenchidas. Como descreve Porto 
(2000, p. 235), “a ideia, feliz, de d’Hondt foi a de diminuir o quociente eleitoral 
ao ponto de não sobrar qualquer cadeira após a primeira repartição. Eliminava-
se, assim, o tão angustiante problema dos restos”. Uma segunda inovação foi a 
divisão das vagas com base em listagens partidárias.

No Brasil, até 1933, apenas formas de representação majoritária foram expe-
rimentadas4, o que não significou estabilidade. “Entre a primeira lei eleitoral 
(1824) e a proclamação da República (1889), foram usados cinco diferentes sis-
temas eleitorais” (NICOLAU, 2004, p. 22). Na República, o primeiro sistema foi 
o de pluralidade relativa de votos. Em 1892 foram estabelecidos distritos de três 
representantes (LEAL, 1975).

3 Tradução do autor.
4 Ainda que tenha havido tentativas pioneiras com João Mendes de Almeida, em 1870, e de 

João Alfredo Corrêa de Oliveira e de José de Alencar, essas duas em 1873 (PORTO, 2000; POR-
TO, 2002; PIRES, 2009a).
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No ano de 1893, durante a discussão de nova lei eleitoral, o deputado Joaquim 
Francisco de Assis Brasil apresentou um projeto de mudança no sistema eleitoral 
e publicou o livro Democracia representativa: do voto e do modo de votar como justi-
ficativa para a proposta (1931). No livro, ele defende sua sugestão de sistema elei-
toral e argumenta que, ainda que todas as facções acreditem ser indispensáveis, “a 
experiência bem nos mostra que a pátria não corre grande perigo pela ausência de 
qualquer delas do Parlamento”. Assim, as eleições deveriam buscar dois objetivos: 
escolha sem fraude de um grupo predominante capaz de governar; e representa-
ção de grupos minoritários mais organizados. O quociente eleitoral era a forma 
natural de se estabelecer as opiniões a serem representadas.

“Cada opinião tem direito a tantos representan-
tes quantas vezes mostrar possuir o quociente 
resultante da divisão do número de votantes 
pelo de representantes a eleger; as forças que se 
perderem por não alcançarem o quociente, ou 
por excederem dele, aumentarão aquela a que 
tiver de incumbir o poder de deliberar.” (ASSIS 
BRASIL, 1931, p. 145-153)

Após quase quatro décadas, o tema volta a ser abordado em 1929, por João da 
Rocha Cabral. Em um capítulo sobre a obra de Assis Brasil, Cabral critica o uso 
do quociente eleitoral como barreira eleitoral, pois poderia produzir um “aniqui-
lamento da minoria”, que costumava estar desorganizada e poderia não eleger 
nenhum representante (CABRAL, 1929).

O Código de 1932

No ano seguinte, pouco após a Revolução de 1930, Getúlio Vargas nomeou As-
sis, Cabral e o advogado Mário Pinto Serva para a Subcomissão de Reforma da 
Lei e Processo Eleitorais. Caberia ao grupo adequar a legislação “ao espírito da 
revolução triunfante”. Mais tarde, o grupo ganharia a participação do novo mi-
nistro da Justiça, Maurício Cardoso (ASSIS BRASIL, 1931, p. 7; CABRAL, 1934; 
PORTO, 2002; PIRES, 2009a).

Após o trabalho da subcomissão, o texto recebeu várias anotações e emendas 
feitas por Vargas, Cardoso e por um grupo de especialistas. Uma das sugestões 
incorporadas, não se sabe por qual deles, foi a figura dos candidatos sem vín-
culo partidário, os avulsos. A proposta original de Assis só previa candidatos 
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partidários, como ocorre atualmente. A inclusão desse tipo de candidatura no 
texto tornará a apuração dos votos complicada e a revisão do código inevitável 
(CABRAL, 1934; VARGAS, 1995; PIRES, 2009a).

Em fevereiro de 1932 o país ganhou o primeiro Código Eleitoral. Na definição de 
Assis, ele “tem muito de original; não é cópia de lei alguma, começa por isto: so-
mos o primeiro país do mundo que fez um Código Eleitoral”. Pelo código, “o sis-
tema de eleição é o do sufrágio universal direto (inclusive feminino), voto secreto 
e representação proporcional” (ASSIS BRASIL, 1989, p. 184, 187-189). A nova lei 
permitia que partidos, aliança de partidos e grupos de cem eleitores registrassem 
candidatos organizados por legendas, uma novidade (ASSIS BRASIL, 1989).

Outra inovação foi a importação do projeto original de Assis da complicada ideia 
de separar a eleição em dois turnos simultâneos. O eleitor escreveria um primei-
ro nome na cédula, para efeito de quociente eleitoral, e, abaixo dele, quantos no-
mes quisesse até o limite de vagas a ocupar, para o preenchimentos das sobras, 
aqui chamado de segundo turno. Assim, no primeiro turno seriam eleitos aque-
les nomes no topo das listas que alcançassem o quociente eleitoral, enquanto 
no segundo turno seriam eleitos os outros candidatos mais votados em ordem 
de votação, contados apenas os votos abaixo do topo da lista. O código previa 
ainda que os candidatos das listras que não fossem eleitos ficariam como su-
plentes dos eleitos. Pelo código, o quociente eleitoral seria obtido pela divisão 
do número de eleitores que votaram pelo número de vagas a serem preenchidas 
e o quociente partidário viria da divisão do número de votos que a legenda obte-
ve pelo quociente eleitoral. Enquanto para os candidatos de partidos valiam os 
dois quocientes, para os avulsos apenas o quociente eleitoral importava, já que 
eles não estavam ligados a nenhuma agremiação (CABRAL, 1934). Assim, como 
exemplifica Velasco (1935), seriam considerados votos de primeiro turno: os su-
frágios aos candidatos mencionados em primeiro lugar nas cédulas; os sufrágios 
em cédulas que contivessem um só nome; e os votos dados para 2º turno a can-
didatos registrados sob a mesma legenda e beneficiados pelo quociente partidá-
rio. Já os votos contados no segundo turno seriam: os sufrágios aos candidatos 
mencionados em seguida ao primeiro nome da cédula, mesmo que o indicado 
em primeiro lugar fosse inelegível; os sufrágios em cédulas contendo apenas a 
legenda registrada; e os sufrágios a todos os candidatos registrados sob uma 
legenda, quando as cédulas mencionarem só um nome além da legenda.
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Questões envolvendo o Código

O Código de 1932 cancelou os títulos eleitorais antigos e convocou os eleito-
res para um recadastramento. O objetivo era extinguir os cadastros viciados 
da República Velha, mas o cancelamento dos títulos aliado aos rígidos critérios 
para a obtenção de novos tornou o alistamento quase impossível para quem não 
dispusesse de tempo livre ou morasse fora da sede do município (LEAL, 1975; 
SANTOS, 1937; CABRAL, 1934; VARGAS, 1995).

Efeito pior tiveram as dúvidas sobre a forma exata de representação presente 
no código. Após a eleição de 3 de maio de 1933, para a Constituinte de 1934, a 
questão do aproveitamento das sobras após a aplicação dos quocientes (segundo 
turno) teve interpretações díspares nos diferentes tribunais eleitorais, com jul-
gamentos confusos e decisões contraditórias em São Paulo, Espírito Santo e Rio 
de Janeiro. A questão ganhou destaque quando um grupo de candidatos avulsos 
de Minas Gerais entrou com recurso contra o resultado da eleição. O Tribunal 
Regional Eleitoral do estado teria interpretado a lei de um modo que beneficiava 
partidos em detrimento dos avulsos. O TRE declarou eleitos em primeiro turno 
os concorrentes que alcançaram o quociente eleitoral, nenhum deles sem legen-
da. Em seguida o tribunal preencheu as vagas restantes com os candidatos mais 
votados. Só que eram considerados eleitos em segundo turno aqueles candidatos 
eleitos pelo quociente partidário, que entrariam no primeiro, e foram preenchidas 
as vagas que sobraram com os mais votados ainda não eleitos, aí sim segundo 
turno. Com isso, o tribunal concluiu que, das 37 vagas de Minas na Constituinte, 
31 iriam para o Partido Progressista, governista, 6 para o Partido Republicano Mi-
neiro e nenhuma para os demais partidos e candidatos avulsos (VELASCO, 1935; 
Boletim Eleitoral nº 127 de 1933 apud DPL, 1934; PIRES, 2009a).

A decisão gerou protestos, e em 14 de julho de 1933 um dos avulsos derrota-
dos entrou com recurso no próprio TRE sugerindo que aquela interpretação do 
código não era a que seus autores tinham em mente, pois esmagava e destruía 
“a verdadeira minoria, que é representada pelos candidatos avulsos”. Diante da 
negativa do tribunal, cinco candidatos avulsos entraram com recurso no Tribu-
nal Superior de Justiça Eleitoral em 26 de julho de 1933. Para o grupo, como o 
código estabeleceu que a votação se desse em dois turnos, o primeiro represen-
tando o primeiro nome de cada cédula e o segundo representando os nomes 
seguintes, a apuração também se daria em dois turnos, com o primeiro turno de 
apuração abrangendo todos os votados em primeiro turno e, na interpretação 
deles, todos os votados em segundo turno que estivessem “registrados sob a 
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mesma legenda”. Enquanto no segundo turno da apuração estariam “todos os 
outros candidatos”. Assim, estariam eleitos em primeiro turno os candidatos 
que alcançassem o quociente eleitoral e também os candidatos de legenda que 
faltassem para completar a quota do quociente partidário. No segundo turno 
seria a vez dos “outros candidatos, isto é, os que não foram eleitos pelo quocien-
te eleitoral e não se achavam registrados sob emblema, até serem preenchidos 
os lugares que o não foram no primeiro turno”. Pelo recurso, caberia aos avulsos 
se eleger no segundo turno de apuração, pois os candidatos de partidos já terão 
sido eleitos no turno anterior de apuração, fosse como deputados, fosse como 
suplentes. (DPL, 1934; VELASCO, 1935; PIRES, 2009a, p. 67-69).

“Ora, a solução adotada pelo tribunal não só 
contraria as disposições substanciais do códi-
go relativas à eleição propriamente dita, como 
contravém ao princípio declarado pelo código 
no pórtico do seu sistema eleitoral, a saber, o de 
que este se adotou em vista ou com o fim de por 
meio dele instituir-se a representação propor-
cional.” (DPL, 1934, p. 2576-2579)

Em 24 de agosto de 1933, o Jornal do Comércio publicou a posição do Instituto 
da Ordem dos Advogados Brasileiros para a questão. O advogado Nestor Masse-
na, um dos autores do recurso ao TSJE, foi o responsável pelo artigo, que bus-
cava “a exata interpretação da legislação eleitoral vigente”. O estudo concorda 
com as teses defendidas pelos avulsos e inclui uma simulação de uma votação 
extremada. Assim, em uma eleição na qual 400 mil eleitores devem eleger 37 
deputados, os votos se distribuem em 50 mil para a única legenda participante 
do pleito e os demais 350 mil para candidatos avulsos. Se nenhum concorrente 
conseguiu alcançar o quociente eleitoral e a agremiação conseguiu eleger ape-
nas quatro vagas pelo quociente partidário, eles questionam se “os 33 restantes 
lugares devem, nessa hipótese, caber, todos, ao partido, que não pôde eleger 
mais de quatro deputados? Ou devem caber aos candidatos não partidários que 
representam sete oitavos do eleitorado?” (DPL, 1934, p. 2570-2576, 2593).

Apesar do apoio do IOAB, o recurso foi indeferido. O relator no tribunal su-
perior, ministro Carvalho Mourão, aceitou a interpretação do TRE de Minas 
Gerais. Mas a decisão não pôs fim ao debate, que continuou na imprensa nos 
meses seguintes e contou com participação de pensadores, como Barbosa Lima 
Sobrinho, que contestou um dos principais argumentos dos candidatos avulsos. 
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Ele discordou da interpretação dos dois turnos de apuração, o partidário e o não 
partidário (dos avulsos). Para que essa interpretação prevalecesse seria neces-
sário que ficasse fora de dúvida que a lei havia separado precisamente os dois 
turnos, o que não era o caso, até porque a redação do código era confusa sobre 
esse ponto. Assim, para Sobrinho, os problemas de interpretação surgiram da 
má técnica com que o código foi escrito. Ele também voltou a Assis para lembrar 
que a parte do código que trata dos “turnos simultâneos” tinha origem no livro 
do ex-deputado, para quem as minorias que não fossem capazes de se organizar 
minimamente para alcançar o quociente por falta de coesão, disciplina ou negli-
gência não teriam mesmo o direito de se queixar (DPL, 1934).

O artigo apresentou ainda uma sugestão de resolução do problema. Na opinião dele,

“seria melhor que procurássemos corrigir a lei 
atual, tomando por base o voto de cabeça de 
chapa, com o aproveitamento dos restos, [...]. 
Ou então fossem os votos avulsos somados de 
acordo com a regra para a verificação do quo-
ciente partidário, indicando-se desse modo o 
número de lugares que deviam caber às corren-
tes não partidárias.” (DPL, 1934, p. 2585-2586) 

Ao sugerir que se utilizasse apenas o que chama de “voto de cabeça de chapa”, e 
que Assis e o código chamaram de voto de primeiro turno, seguido do aprovei-
tamento de restos, Sobrinho é o primeiro a propor a simplificação do processo, 
restringindo-o então ao primeiro turno, de um nome apenas, seguido dos res-
tos. Assim, essa parece ser a primeira sugestão do que seria o embrião da atual 
lista aberta (CABRAL, 1934; DPL, 1934; PIRES, 2009a). 

Motivos da revisão

Em 14 de outubro de 1934 houve a segunda eleição após a publicação do Códi-
go de 1932. Para evitar fraudes, os dois pleitos tiveram a apuração centraliza-
da nas capitais estaduais. Mas se a apuração do pleito do ano anterior já tinha  
apresentado complicações, pelas dúvidas de interpretação e também pela lentidão 
da apuração das longas listas que poderiam existir em cada voto, a disputa de 1934 
teve apuração ainda mais lenta. Parecia que, se o sistema de contagem ou o método 
de eleição não fosse modificado, à medida que o eleitorado se ampliasse, com a incor-
poração de mais mulheres, por exemplo, a apuração ficaria mais lenta (LEAL, 1975).
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Outro problema identificado nos dois pleitos foi o chamado “voto de esguicho”. 
O primeiro a utilizar o termo foi o deputado J. J. Seabra, da Bahia: 

“Fui eleito pelo quociente eleitoral, e não pelo par-
tidário, de modo que, por essa circunstância, não 
era possível, depois, fazer-se o “esguicho”, alijando-
me. [...] recurso permitido pelo Código Eleitoral e 
que é uma de suas grandes faltas, um de seus gran-
des defeitos. Consiste em fazer dependente dos 
governos ditatoriais, dos governos tirânicos, dos 
governos desabusados, a sorte dos candidatos de 
oposição, mandando votar nesses candidatos para 
excluí-los no ato da apuração.” (AAC, 1934, p. 58)

O esguicho era possível graças aos dois turnos da eleição. Partidários do partido 
dominante votavam em um nome da sua legenda no topo da cédula (primeiro 
turno), mas votavam em nomes menos expressivos do partido adversário na 
lista abaixo do primeiro nome (segundo turno) apenas para embaralhar e tentar 
tirar a eleição dos principais líderes da oposição que não conseguissem alcançar 
o quociente eleitoral. Dessa forma, no exemplo do Rio Grande do Sul, os líderes 
João Neves da Fontoura e Décio Martins Costa acabaram como suplentes de 
Walter Jobim e Marcial Terra, dois nomes bem menos conhecidos do eleitorado 
gaúcho na época (VELASCO, 1935; PORTO, 2000; PIRES, 2009a). 

A própria proporcionalidade do código foi mais tarde contestada pelo baiano 
João Mangabeira. Em artigos publicados por A Noite, nos dias 17 e 19 de no-
vembro de 1934, ele defende que o Código de 1932 havia estabelecido a utiliza-
ção do sistema majoritário nas apurações do chamado segundo turno e que isso 
contrariava as determinações da recém-promulgada Carta de 1934, que definiu 
que o voto deveria ser universal, secreto e proporcional. Mangabeira entrou 
com uma ação para que a sua interpretação das determinações da Carta fosse 
cumprida. Para ele, os artigos que tornavam misto o sistema do código haviam 
sido revogados pelos constituintes, que, assim, teriam resolvido o hibridismo 
do sistema que “se tornara totalitário em muitos casos, abolindo por completo 
a representação da minoria” (DPL, 1934, p. 2590-2592). 

“O código, portanto, estabeleceu um processo 
misto: proporcional no 1º turno e majoritário 
no 2º. Mas a Constituição derrogou o código, 
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ou, mais claro, revogou o seu inciso 8º, uma vez 
que os artigos 23 e 181 (187) e o parágrafo 1º do  
art. 3º das Disposições Transitórias prescreveu 
que todas as eleições para o Poder Legislativo, 
inclusive a de 14 de outubro, se realizassem pelo 
sistema eleitoral.” (DPL, 1934, p. 2592-2593) 

Assis Brasil respondeu a Mangabeira que não via desacordo entre a proporciona-
lidade rígida presente na Constituição e “a originalidade do segundo turno criado 
pelo código, pelo qual se preenchem, por simples pluralidade dos votos, os lugares 
para os quais nenhum candidato obteve quociente”. Mangabeira respondeu que 
Assis não apenas reconhecia o rigor da proporcionalidade constitucional, mas tam-
bém assumia que o processo presente no código era “original” e, portanto, diferen-
te do proporcional. Logo, era preciso adaptar a letra do código no que dizia respeito 
às sobras, adotando outro método, preferencialmente “um dos processos clássicos 
– o belga, das maiores médias, ou o suíço, ainda mais fácil, dos maiores restos” 
(DPL, 1934, p. 2592-2593). Outro artigo do jornal A Noite, publicado no dia 23 do 
mesmo mês, reforçou que “devido, sem dúvida, aos debates assim provocados, a 
Assembleia Nacional Constituinte, ao elaborar a atual Constituição da República, 
estabeleceu, para evitar controvérsias no art. 23, que os representantes do povo 
sejam ‘eleitos mediante sistema proporcional’” (DPL, 1934, p. 2593-2594).

Esses artigos são exemplos da campanha que surgiu na imprensa da época con-
tra o hibridismo do código. Na época em questão, fosse ou não o sistema consi-
derado proporcional, as dificuldades na sua interpretação provocaram “grandes 
discussões, quer no Parlamento brasileiro, quer no Supremo Tribunal Eleitoral” 
(SAMPAIO, 1935, p. 5). Contudo, ainda que esse tenha sido o ponto de vista 
predominante naquele momento, teóricos modernos como Gallagher e Mi-
tchell (2005, p. 13) apontam que são poucos “os sistemas que vão até as últimas  
consequências quanto à proporcionalidade; a maioria deles, na prática, tem al-
guma forma de limitá-la”.5

No dia 7 de dezembro de 1934 foi a vez de Nestor Massena publicar no Jornal do 
Comércio uma sugestão de alteração para o Código de 1932. Até então, Massena 
se limitava a defender que a interpretação do código era feita de modo incorreto, 
mas neste momento ele também admitiu que a lei eleitoral pudesse ser modifi-
cada. O documento sugere que a parte que trata do segundo turno fosse reescri-
ta da forma a seguir:

5 Tradução do autor.
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“I) As cédulas com denominação de partido ou le-
genda serão de primeiro turno e terão apenas o 
nome de um candidato, representando o voto 
pelo quociente eleitoral para esse candidato e 
voto de quociente partidário para todos os no-
mes da lista respectiva. 

II) Nas cédulas de segundo turno, sem denomina-
ção de partido ou legenda, não ultrapassarão os 
nomes dos candidatos o número de elegendos, 
mais um, repetido.” (DPL, 1934, p. 2596-2601)

Note-se que, no item “I” acima, Massena escreveu que as cédulas referentes a 
legendas deveriam conter um único nome. Esse raciocínio foi possível partindo 
do pressuposto de que o eleitor que votasse em uma lista concordaria com toda 
ela, devendo apenas apontar quem deveria ficar em primeiro lugar para definir 
se algum nome seria ou não eleito pelo quociente eleitoral. A posição de Mas-
sena é semelhante à simplificação sugerida antes por Barbosa Lima Sobrinho. 
Assim, os votos partidários no topo da cédula valeriam para toda a legenda, 
cabendo apenas ordenar a lista (DPL, 1934; PIRES, 2009a).

Em 14 de dezembro de 1934 os deputados Acúrcio Torres, do estado do Rio de 
Janeiro, e Adolfo Bergamini, do DF, solicitaram que a Comissão de Constituição e 
Justiça se manifestasse quanto à constitucionalidade do Código Eleitoral na parte 
relativa à proporcionalidade da representação. De fato, como se verá a seguir, já 
havia desde o mês de agosto uma comissão especial no Legislativo para analisar 
sugestões de alterações na legislação eleitoral. A solicitação dos dois parlamenta-
res, no entanto, tornou inevitável que os parlamentares se manifestassem sobre a 
questão, o que vinha sendo evitado até esse instante (DPL, 1934).

A Comissão Legislativa

Ainda durante a Constituinte de 1934, Getúlio Vargas solicitou que os parla-
mentares da assembleia elaborassem algumas leis consideradas urgentes após 
a conclusão da Carta. A tarefa número um seria revisar “o Código Eleitoral na 
parte referente à apuração das eleições, processada com morosidade impressio-
nante, apesar dos esforços dos magistrados dela incumbidos”. Para organizar 
esse trabalho, foi criada uma comissão especial para tratar da Reforma Eleitoral, 
da qual fizeram parte os seguintes deputados:
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– Gaspar Saldanha, segundo suplente do Partido Republicano Liberal, do Rio 
Grande do Sul, assumiu a vaga durante a Constituinte; 

– Henrique Bayma, terceiro suplente da Chapa Única por São Paulo Unido, 
também assumiu o mandato ao longo da Constituinte; 

– Homero Pires, do Partido Social Democrático, do estado da Bahia; 
– Mozar Lago, primeiro suplente do Partido Economista, do Distrito Federal, 

assumiu a vaga com o falecimento de Miguel Couto, durante a Constituinte;
– Nereu Ramos, deputado mais votado do Partido Liberal Catarinense; 
– Pedro Aleixo, do Partido Progressista, de Minas Gerais; 
– Soares Filho, do Partido Popular Radical, do estado do Rio de Janeiro.  

(BONAVIDES e ANDRADE, 2004, p. 698-720)

Na primeira reunião da comissão, Bayma e Nereu Ramos foram eleitos presi-
dente e vice, e o deputado Homero Pires foi escolhido relator, tendo sido, mais 
tarde, substituído por Aleixo. Meses depois (26/11/1934), Bayma comentou 
que caberia ao grupo organizar em definitivo a sugestão do grupo para a mo-
dificação do Código Eleitoral. Para isso, eles deveriam se basear nas “sugestões 
escritas do deputado Pedro Aleixo” (DPL, 1934, p. 111, 124, 1817; PIRES, 
2009a, p. 100-101).

Em 12 de janeiro de 1935 é apresentado por Bayma um “esboço de uma con-
solidação da matéria eleitoral, incluindo também algumas inovações úteis”. 
Ele acrescentou em seguida que na sua opinião “as apurações serão sempre 
extremamente morosas enquanto as turmas apuradoras forem obrigadas a 
contar votos avulsos em segundo turno”. Por isso, esse já seria um motivo 
para excluir esses candidatos do aproveitamento das sobras. Aleixo declara 
também concordar “com a abolição da votação avulsa em segundo turno”. 
Também nas palavras de Aleixo, “da solução proposta resultarão as maiores 
vantagens para a boa regularidade e rápida apuração dos pleitos”. Dessa for-
ma, a comissão, insatisfeita com a proposta anterior, chegou assim a uma 
proposta para resolver a questão dos restos, levantada junto aos tribunais e 
na imprensa. Uma solução, contudo, bastante diferente daquela defendida 
pelos candidatos avulsos e pelo IOAB. Ao invés de garantir todas as vagas a 
serem preenchidas pelas sobras após a aplicação do quociente para os avul-
sos, a comissão propunha então que eles fossem simplesmente alijados des-
sa etapa do processo. Com isso, valendo o aproveitamento das sobras ape-
nas para os partidos, existe aí o embrião do atual sistema eleitoral nacional 
(DPL, 1935, p. 269-270; PIRES, 2009a, p. 102-104).
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A discussão da reforma

Em 11 de fevereiro de 1935 a comissão especial publicou uma primeira versão 
da proposta do grupo para que os demais parlamentares pudessem apresentar 
emendas. O texto destaca-se por conter a justificação dos integrantes da comis-
são para as alterações propostas. Por ser anterior às emendas, a proposta ainda 
não era aquela que seria publicada como a Lei nº 48. De acordo com o relatório, 
escrito por Aleixo, as mudanças sugeridas foram pensadas com base nas necessi-
dades e deficiências constatadas nas duas eleições em que o Código Eleitoral foi 
posto em prática, 1933 e 1934. Assim, com base nesses escritos, entende-se que 
o trabalho dessa comissão foi motivado por constatações empíricas da aplicação 
prática do código muito mais do que por teorias e ideologias, como havia sido o 
trabalho da comissão de Assis, Cabral e Serva em 1932. “Não seria possível con-
tinuar no regime das apurações que nunca terminam”, explica o grupo de 1935. 
Para resolver esse problema a comissão sugeriu então que passasse a haver ape-
nas um nome escrito em cada cédula, fosse ele com ou sem legenda partidária. 
“A contagem, assim simplificada, será ato rápido, e as apurações se realizarão 
em curto prazo”, acrescentam (DPL, 1935, p. 1792; PIRES, 2009a). A comissão 
acreditava que essa medida resolveria não apenas a demora na apuração, como 
também a utilização do chamado “esguicho”. “O projeto [...] determina que os 
candidatos eleitos por quociente partidário sejam os mais votados, na ordem do 
primeiro turno”, justificam (DPL, 1935, p. 1792). Isso ocorreria porque a única 
votação agora seria a do primeiro turno, não havendo mais a possibilidade de se 
distorcer a lista de outra legenda com base nos votos de segundo turno.

Mas adiante outra informação elucidativa – a comissão explica que re-
comendava que, na distribuição das vagas que sobrassem nas elei-
ções, fosse adotada no país “o processo das maiores médias, ou seja, 
o processo de D’Hondt”. Dessa afirmativa entende-se que se a limita-
ção do número de candidatos votados em cada cédula ocorreu para que 
se simplificasse o processo de apuração e fosse evitado o “esguicho”,  
a escolha do método das maiores médias para o preenchimento das vagas 
que restassem após a aplicação dos quocientes foi proposital e baseada na 
fórmula do professor belga citado no início deste artigo (DPL, 1935, p. 1792; 
PIRES, 2009a).

A tramitação da reforma, contudo, não foi ponto pacífico. Em 18 de fevereiro, o 
deputado Barreto Campelo, eleito como avulso, fez o primeiro de uma série de 
discursos contra a proposta de mudança eleitoral. Para ele, as alterações propos-
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tas, ao invés de facilitar, acabariam complicando ainda mais o processo, como se 
pode observar no debate transcrito a seguir:

“Pedro Aleixo – [...] A folha de apurações, que 
presentemente constitui o modelo oficial, con-
signa quatro colunas [...]. Pelo projeto reduzimos 
tudo única e exclusivamente a duas colunas.
Barreto Campelo – Faça o favor de justificar es-
sas duas colunas.
Pedro Aleixo – Serão as seguintes: voto nominal 
para os candidatos porque, figurando na cédula 
apenas um nome, sempre se tomam os nomes 
deles e o voto que é dado ao mesmo candidato 
sem legenda em outra coluna. [...]
Barreto Campelo – Que foi que se reduziu?
Pedro Aleixo – Abolimos o voto de segundo tur-
no avulso.” (DPL, 1935, p. 1201-1206)

Campelo defendia a interpretação de Nestor Massena e IOAB, que beneficiava 
esses candidatos. Interpretação que, apesar de ter predominado na imprensa 
nos meses anteriores, não foi referendada pela comissão especial, o que gerou 
protestos do deputado:

“Impõe-se partido num país como o nosso, de 
índole e tradição eminentemente individualis-
tas, onde ainda não houve quem pudesse fazer 
o milagre de organizá-lo. [...] Que faz essa lei 
exótica, estranha, inviável, ótima para países 
coletivistas, mas desastrada no Brasil? Essa lei 
quebra a tradição do nosso direito, atenta con-
tra a índole do país e força a constituição de par-
tidos.” (DPL, 1935, p. 1201-1206)

O parlamentar avulso eleito por Pernambuco continuou sua argumentação de que 
apenas a comissão acreditava que o país poderia ser “salvo” por partidos políticos 
e, por isso, “forçava” os brasileiros a votar em partidos. Pedro Aleixo rebateu:

“[...] a comissão não pensou em redigir este pro-
jeto num simples devaneio. A comissão atendeu 
às ponderações do próprio Plenário, ouvindo 
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numerosos colegas. Esteve em debate até com 
V.Exa. mesmo, adversário do projeto. Não apre-
sentou proposição anacrônica, arcaica. Ofereceu 
projeto que é apenas aperfeiçoamento daquilo que 
está na lei eleitoral vigente.” (DPL, 1935, p. 1201-
1206) 

Aleixo acrescentou que eles sugeriram algo que já funcionava na Bélgica, França 
e Suíça. A discussão seguinte entre o relator e Campelo tratou da escolha pelo 
voto uninominal:

“Barreto Campelo – [...] O código colheu o voto 
natural do brasileiro, o voto espontâneo, o voto 
primitivo, que é o voto uninominal. Na verdade, 
a maneira instintiva, primária e humana de vo-
tar é o voto individual.
Pedro Aleixo – Não conheço outro voto que não 
seja individual; mesmo dentro das organizações 
é sempre assim.
Barreto Campelo – Não é exato; o voto de parti-
do é voto de consórcio; não se vota aí de homem 
para homem.
Pedro Aleixo – Mas é sempre de modo individual 
que se vota, preferindo este ou aquele partido.
Barreto Campelo – O voto de legenda é comple-
tamente oposto ao princípio individualista; é 
uma forma coletivista, em oposição à individu-
alista.” (DPL, 1935, p. 1201-1206)

Campelo não se conformava com o tratamento proposto para as candidaturas 
avulsas. Sem poder participar da disputa pelas sobras ou restos, a única chance 
que um avulso teria de eleger-se seria alcançando sozinho o quociente eleitoral, 
algo que poucos, entre eles o próprio Campelo, haviam conseguido. “Se o voto 
avulso é coisa proibida no juízo da douta comissão, que o suprima – corajosa e 
resolutamente; se é coisa lícita, que o deixe no lugar”, protestou.

Ele criticou ainda termos utilizados na proposta da comissão:

“Qual o critério dessa distribuição? Por média, 
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diz o substitutivo. É curioso. Quando as leis se 
escreviam em latim e o povo não as entedia, 
houve um clamor universal no sentido de que 
elas fossem acessíveis ao vulgo; hoje, a lei bra-
sileira é escrita em dialeto belga. Todo mundo 
sabe o que é média; entretanto, o projeto man-
da fazer uma divisão e diz que essa divisão será 
um critério de médias... Média é divisão?! Di-
visão é média!? Quem é que entende isto no 
Brasil? No máximo, cem homens que tenham 
leituras especializadas sobre direito eleitoral.” 
(DPL, 1935, p. 1379-1384)

O deputado Moraes Andrade respondeu que se tratava de um conhecimento 
básico de direito constitucional, e Campelo respondeu:

“Barreto Campelo – Isto não está em Consti-
tuição de país algum do mundo.
Moraes Andrade – V.Exa. conhece o sistema 
eleitoral de Hondt.
Barreto Campelo – Nenhuma Constituição 
fala em média eleitoral; apenas algumas leis 
eleitorais falam em média. Por que, Sr. Pre-
sidente, a lei não define ao menos o que seja 
média?
Moraes Andrade – Dá o processo de verificá-la.
Henrique Bayma (o presidente da comissão entra 
no debate) – Determina claramente. V.Exa. não 
nos deu a honra de ler o projeto.
Moraes Andrade – É o Sistema de Hondt. 
Quem quer que se proponha a discutir a legis-
lação eleitoral conhece-o.
Barreto Campelo – No Brasil, não há uma cen-
tena de homens que o conheçam e, no entan-
to, V.Exas., que estão neste número, querem 
impô-lo a 45 milhões de brasileiros! 
Henrique Bayma – No projeto está explicado.  
V.Exa. não o leu...
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Barreto Campelo – Está explicado no projeto: 
divisão por tantas cadeiras e mais uma. Mas é 
a isso que se chama processo de média?!
Moraes Andrade – É cópia da legislação belga, 
que lhe dá semelhante denominação.
Barreto Campelo – De cópias está cansado o 
nosso país.” (DPL, 1935, p. 1379-1384)

Apesar das tentativas de Campelo em desmoralizar as propostas de mudança 
no código, mesmo antigos colegas de Assis Brasil admitiam que não havia legiti-
midade para que o código fosse mantido exatamente como fora escrito. Esse é o 
recado passado por Adolpho Bergamini em um discurso no dia 24 de fevereiro. 
Segundo ele, o Código Eleitoral já não tinha, “perante a nação, o prestígio de que 
careceria para animar-nos da esperança de que uma democracia se implantará 
de verdade no Brasil”. Assim, mesmo para um dos poucos deputados de opo-
sição, a Câmara eleita para a Constituinte fazia nesse momento um último es-
forço “para que o Brasil pudesse ter um Código Eleitoral à altura das aspirações 
nacionais” (DPL, 1935, p. 1330).

Uma das discussões mais importantes entre os debates ocorridos na discussão 
da futura Lei nº 48 ocorreu em 21 de fevereiro. Em sua fala, o parlamentar João 
Villasbôas, do Mato Grosso, defendeu que fosse adotada uma emenda sua que 
determinava que “a ordem de votação dos candidatos será a que lhes for dada no 
registro pelos respectivos partidos”. Para Villasbôas, essa seria a solução ideal 
para por fim ao esguicho, já que a ordem de eleição não seria mais dada no dia da 
eleição, mas sim pelas convenções partidárias realizadas com antecedência. Ou-
tra vez o relator da reforma, Pedro Aleixo, explicou as motivações da comissão 
para ter optado naquele momento por não adotar uma lista predefinida (DPL, 
1935, p. 1227-1229):

“João Villasbôas – A classificação deve ser dada 
pelos partidos. Se o partido arca com a respon-
sabilidade de colocar determinados candidatos 
na cabeça das cédulas, em primeiro turno, se ele 
tem a certeza de que não serão vitoriosos nas 
urnas todos os candidatos e de que fará, ape-
nas, um representante, por que não assume a 
responsabilidade da colocação de todos os de-
mais nomes?
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Adolfo Bergamini – Por ordem preferencial  
partidária?
Pedro Aleixo – Meu receio é que fossemos insti-
tuir dentro dos partidos a possibilidade de abu-
sos pelas direções partidárias. Preferi entregar 
aos eleitores do partido a escolha dos seus can-
didatos a deixar que a direção partidária fique 
discricionariamente dispondo da colaboração 
dos candidatos.” (DPL, 1935, p. 1227-1229)

Não há no diálogo ou no discurso qualquer referência ao regime de lista fecha-
da de representação proporcional, já utilizado neste momento em vários países 
europeus. Contudo, tendo-se em conta que os parlamentares tinham conheci-
mento do funcionamento dessas fórmulas, especialmente do sistema d’Hondt, 
o mais provável era que Villasbôas tivesse plena consciência de que propunha, 
de fato, a forma mais usual desse tipo de lista. Como explica Lijphart (2003), 
existem três tipos de listagem na representação proporcional: as listas fechadas, 
das quais Costa Rica, Israel e Espanha são exemplos; as listas parcialmente aber-
tas, como as da Bélgica e da Holanda; e as listas abertas, em que a Finlândia é 
citada por ele como o melhor exemplo, apesar de possuir esse tipo de sistema há 
menos tempo que o Brasil. A lista sugerida por Villasbôas era a fechada, na qual 
“os candidatos são eleitos estritamente de acordo com a ordem em que foram 
indicados pelo partido” (LIJPHART, 2003, p. 173).

A escolha entre as duas listas não é apenas uma forma de decidir os no-
mes dos futuros eleitos, mas também, como aponta Maurizio Cotta (1992, 
p. 1105), uma questão de qual o aspecto da representação que se deseja 
ressaltar. “Num caso, o destaque caíra sobre a escolha pessoal dos repre-
sentantes; em outro, sobre a determinação prévia das decisões políticas, 
quase uma estipulação de compromissos vinculantes entre candidatos e elei-
tores”, escreveu Cotta. Esse segundo caso se dá porque, uma vez que a es-
colha no dia da eleição se dá apenas entre as legendas, a disputa se dá en-
tre elas e seus programas e não entre os integrantes de suas listas. Assim, 
dependendo da disciplina partidária, das características da competição  
eleitoral e da cultura política, haveria duas “sequências-tipo”. Na primeira se-
quência “a relação primária corre entre os partidos e o eleitorado”, enquanto na  
segunda são os candidatos que constituem o canal representativo entre o elei-
torado e os partidos (COTTA, 1992, p. 1105; PIRES, 2009a, p. 113).
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A tramitação da reforma prosseguiu nas semanas seguintes. Em 15 de março foi 
divulgado o parecer da comissão para as 120 emendas recebidas, que foram di-
vididas em três grupos: as com parecer favorável, aquelas com parecer contrário 
e ainda as consideradas prejudicadas após a apresentação do substitutivo do re-
lator Aleixo6. As emendas foram votadas nos últimos dias de março, e a votação 
da reforma foi concluída em 1º de abril (DPL, 1935).

A Lei nº 48 foi publicada em 4 de maio de 1935. Como Santos (1937) explica,

“o trabalho da Comissão Especial de Reforma 
do Código Eleitoral foi eminentemente conser-
vador. À primeira vista ressalta que a comissão 
manteve os principais fundamentos do antigo 
código, não alterando sequer a ordem de dispo-
sição das matérias e muitas vezes nem o pró-
prio texto.” (SANTOS, 1937, p. 21-22)

Ele acrescenta que “quase todas as alterações feitas se originaram da necessida-
de de adaptar a nova lei à Constituição de 16 de julho e se orientaram no sen-
tido de completar e resguardar a obra regeneradora dos autores do anteprojeto 
de 1932” (SANTOS, 1937, p. 21-22). Também Velasco (1935) lembrou que a  
Lei nº 48 acabou sendo fiel às ideias de Assis Brasil. O deputado goiano criticou a 
nova lei exatamente por manter princípios, como o quociente eleitoral. Para Ve-
lasco, essa forma de barreira deveria ter sido abandonada pelos revisores.

“Observamos, ao examinar o capítulo da re-
presentação proporcional do novo código, que 
o Legislativo cedeu o menos possível à pressão 
dos que exigiam a reforma do código anterior. E 
por isso criou uma série de restrições ao princí-
pio da representação proporcional integral, na 
determinação do quociente eleitoral e na repar-
tição dos restos.” (VELASCO, 1935, p. 51-53)

6 Um projeto ou emenda se encontra prejudicado quando outro que aborda o mesmo tema, 
concordando ou não com o anterior, foi votado antes, já tendo, portanto, os parlamentares se 
manifestado quanto àquele tema.
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A Lei nº 48 está dividida em cinco partes, cada uma delas dividida em títulos e 
capítulos. Os principais pontos da nova lei para este estudo estão reunidos na 
chamada “Parte Quarta – Das Eleições”. Entre os artigos dessa parte, o mais 
relevante para a alteração das regras eleitorais foi o de número 89, pelo qual 
“Far-se-á a votação em uma cédula só, contendo apenas um nome ou legenda e 
qualquer dos nomes da lista registrada sob a mesma” (DPL, 1935). Como des-
creve Santos (1937, p. 219) sobre esse artigo, “consigna o presente artigo uma 
das mais frisantes modificações da lei eleitoral”.

Velasco (1935, p. 50-51), por sua vez, aponta o art. 89 como o responsável pelo 
abandono do sistema de dois turnos, de Assis Brasil, e do Código de 1932, além 
de acabar com qualquer dúvida que pudesse haver para “se saber qual a ordem 
de votação dos eleitos em primeiro turno pelo quociente partidário”. O parla-
mentar, de um modo geral, adotou uma postura crítica com relação às novas 
regras eleitorais. Mesmo aquela considerada por ele como mais positiva, a subs-
tituição do segundo turno majoritário, de Assis Brasil, pela fórmula das maiores 
médias, pensado por d’Hondt, teria sido incompleta.

“O código vigente (Lei nº 48) aproveitou o sis-
tema uruguaio, com a diferença de que a lei 
brasileira não contempla, na distribuição das 
vagas, os partidos que não tenham alcançado 
o quociente eleitoral (art. 94), o que não deixa 
de restringir a proporcionalidade.” (VELASCO, 
1935, p. 51-52)

Leis seguintes

Ao contrário do Código de 1932, a Lei nº 48 não regeu nenhuma eleição. No dia 
10 de novembro de 1937, antes da data prevista para o pleito seguinte, o país 
ganhou uma nova Constituição e não veria outra eleição até a década seguinte. 
Finalmente, em 28 de fevereiro de 1945, a Lei Constitucional nº 9 estabeleceu 
o prazo de noventa dias para que fosse publicado um decreto para reger futuras 
eleições (PORTO, 2002, p. 270-273, 276; SKIDMORE, 1969, p. 72-78).

Poucos dias depois, Agamenon de Godói Magalhães foi nomeado ministro da Jus-
tiça com a função de fazer em menos de três meses uma lei eleitoral. Tanto a sub-
comissão de Assis Brasil, Cabral e Serva, entre 1931 e 1932, quanto a comissão 
relatada por Aleixo, entre 1934 e 1935, tiveram quase um ano para realizar seus 
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trabalhos. Com tão pouco tempo, foi natural que a equipe escolhida por Agame-
non utilizasse a Lei nº 48 como base de seus trabalhos. Como apontado por Porto 
(2002, p. 279), “a prudência recomendara se aproveitasse a experiência bem-suce-
dida da aplicação dos Códigos Eleitorais de 1932 e 1935, tomando o anteprojeto, 
então, como modelo, a Lei nº 48, de 4 de maio de 1935”. Vieram das leis de 1932 
e 1935 o alistamento ex-officio, a obrigatoriedade de alistamento e voto, a univer-
salidade do sufrágio, a eleição direta, o voto secreto e o sistema de representação 
proporcional. No caso da representação, voltou a ser sugerida, desta vez pelo de-
sembargador Vicente Piragibe, a adoção do regime de listas fechadas, proposta 
recusada também pela comissão agora responsável pela elaboração da lei.

O grupo de 1945 também não desejou fazer alterações no regime de candidaturas, 
mantendo a possibilidade de se registrarem candidatos avulsos. Assim como havia 
ocorrido em 1932, o anteprojeto foi entregue à revisão do ministro da Justiça. Só 
que Agamenon decidiu fazer o contrário do realizado na época do primeiro código. 
Ele excluiu as candidaturas avulsas, inaugurando o monopólio representativo dos 
partidos políticos no Brasil, e justificou que a presença desses candidatos pulveri-
zaria as votações. Com a edição do Decreto-Lei nº 7.586, de 28 de maio de 1945, 
Agamenou concluiu o processo de fortalecimento dos partidos, iniciado com Assis 
Brasil e Cabral e reforçado pela comissão parlamentar presidida por Bayma. Este 
é o sistema eleitoral utilizado ainda hoje para a eleição de deputados e vereadores, 
com poucas diferenças (PORTO, 2002, p. 279-282; LEAL, 1975, p. 235-236).

Uma segunda diferença entre a Lei Agamenon, como o decreto ficou conhecido, 
e a Lei nº 48 deu-se na forma com que as sobras foram distribuídas. Enquanto a 
comissão de 1935 adotou a fórmula d’Hondt, o decreto de 1945 estabeleceu que 
“os lugares não preenchidos com a aplicação do quociente eleitoral e dos quocien-
tes partidários são atribuídos ao partido que tiver alcançado maior número de 
votos, respeitada a ordem de votação nominal de seus candidatos”. Note-se que 
esta fórmula é diferente também daquela pensada por Assis Brasil, que atribuía 
essas vagas restantes aos candidatos mais votados ainda a serem eleitos. Assim, 
Agamenon foi contra tudo o que Massena, Mangabeira e os demais pensadores 
da década anterior tanto defenderam para a representação de minorias (PORTO, 
2002, p. 279-282; SKIDMORE, 1969, p. 72-78). 

Vargas foi deposto e foram realizadas eleições para a nova Assembleia Consti-
tuinte, mas os parlamentares de 1946 foram fiéis à legislação anterior em ma-
téria eleitoral. Na opinião do constituinte Milton Campos, o sistema eleitoral 
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que deu ao Brasil a inédita garantia de eleições livres e honestas já existia. O 
que coube aos parlamentares de 1946 foi dar longevidade ao sistema de 1932, 
referendado em parte pela Constituição de 1934 e modificado na parte não re-
ferendada pela reforma de 1935. Uma das poucas propostas de modificação se 
deu no anteprojeto da nova constituição, que trazia o termo “representação das 
minorias”, substituído diante de protestos por “representação proporcional” 
(PORTO, 2002, p. 285; SKIDMORE, 1969, p. 72-78).

Entre a década de 1940 e os dias atuais o país conheceria outros dois códigos 
eleitorais, os dois sem modificações expressivas no que diz respeito ao sistema 
de representação. O Código Eleitoral de 1950 vigorou como Lei nº 1.164, de 24 
de julho de 1950, e retomou a fórmula d’Hondt “para cálculos da representa-
ção proporcional”, conforme a Lei nº 48, e contrariando a Lei Agamenon. Nessa 
ocasião, houve um esforço de alguns parlamentares para que o quociente eleito-
ral deixasse de funcionar como cláusula de barreira para o aproveitamento das 
sobras, sistema “mais simples e justo”. Além disso, eles reivindicavam que, ao 
invés da fórmula d’Hondt, das maiores médias, ou daquela de Agamenon, fosse 
utilizado o método suíço dos maiores restos. A sugestão, no entanto, não foi 
acatada pelo relator do Código de 1950, Gustavo Capanema, e não foi aprovada 
(PORTO, 2002, p. 296-298, 300).

Finalmente, a Lei nº 4.737, ainda hoje em vigor, foi editada em 15 de julho de 
1965 e estabeleceu a representação proporcional. Quanto às sobras, conforme o 
art. 109 da lei, elas devem ser preenchidas da seguinte forma:

“I – Dividir-se-á o número de votos válidos atribuí-
dos a cada partido ou coligação de partidos pelo 
número de lugares por ele obtido, mais um, ca-
bendo ao partido ou coligação que apresentar a 
maior média um dos lugares a preencher; [...]

§ 2º – Só poderão concorrer à distribuição dos luga-
res os partidos e coligações que tiverem obtido 
quociente eleitoral.” (BRASIL, 1965, s/p)

As duas regras remontam a 1935 e ainda regem as eleições nacionais.
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Conclusão

Segundo afirma Lijphart (1994 apud BENOIT, 2004, p. 365), “sistemas eleito-
rais são instituições que tendem a ser muito estáveis e a resistir a mudanças”. 
Benoit (2004, p. 365) acrescenta que, com raras exceções, a regra após a Segun-
da Guerra é que os sistemas eleitorais permaneçam imutáveis. Ele aponta tam-
bém que, quando um sistema eleitoral se estabiliza, costuma haver uma perda 
de interesse em voltar a modificá-lo. 

Observações como essas ajudam a compreender o significado da década de 1930 
para o entendimento do sistema eleitoral nacional. Foi nessa época que ocorreu 
a única mudança estrutural já registrada no sistema eleitoral do país. O sistema 
eleitoral brasileiro, de representação proporcional de lista aberta, inventado em 
1935, é muito anterior a outros exemplos até mais estudados, como os sistemas 
da Finlândia, de 1955, e do Chile, de 1958.

Esse tipo de alteração, nunca experimentada em boa parte dos outros países, 
mesmo aqui aconteceu apenas naquele momento e em duas etapas. Na primeira 
delas, entre 1931 e 1932, toda uma corrente política e acadêmica fez-se repre-
sentar nos trabalhos da Comissão do Código Eleitoral de 1932. A obra de Assis 
Brasil, Cabral e Serva foi gerada das ideias de representação proporcional sur-
gidas na Europa no Século XIX. Essa linha evoluiu com Assis Brasil e Cabral, 
dois teóricos da representação e também dois dos responsáveis por aquele que, 
segundo Assis, teria sido o primeiro Código Eleitoral já publicado, alegação a ser 
confirmada ou desmentida por futuros estudos.

A modificação continuou em 1935, com a passagem mais original da história do 
sistema eleitoral brasileiro. Os parlamentares que entre 1934 e 1935 elaboraram 
a Lei nº 48 “formaram um interessante retrato de uma democracia, ainda embrio-
nária, que formulava suas futuras instituições”, ainda que enfrentando obstáculos 
como foi o Estado Novo (PIRES, 2009a, p. 127). A experiência de 1935, contudo, 
não se moveu pelos mesmos paradigmas de 1932. Os deputados que participaram 
da revisão eleitoral não foram guiados por teorias e ideologias, mas por necessida-
des práticas de aperfeiçoar um sistema com deficiências visíveis.

“A exclusão dos candidatos avulsos do chamado 
segundo turno, ou seja, dos restos ou sobras, foi 
uma decisão baseada na experiência dos pleitos 
de 1933 e 1934. A extinção do próprio segundo  
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turno, de Assis Brasil, foi uma extrapolação 
natural após a exclusão dos avulsos, já que os 
únicos a serem ordenados seriam os próprios 
candidatos dos partidos, já ordenados no turno 
inicial.” (PIRES, 2009a, p. 127) 

“A revisão do antigo código não obedeceu mais 
às conclusões de gabinete e às tendências idealís-
ticas. Ela resultou, sobretudo, dos fatos, da juris-
prudência dos tribunais e dos amargos frutos co-
lhidos no último decênio da primeira República.” 
(SANTOS, 1937, p. 14)

Com a necessidade desses aperfeiçoamentos, foi surgindo a cada passo o siste-
ma eleitoral nacional, com diversas contribuições, entre elas a de Pedro Aleixo, 
cuja participação no processo ainda não se encontrava documentada em ne-
nhum trabalho acadêmico na área. O único estudo até então que apresentava 
a composição da Comissão Especial da Reforma Eleitoral era o de Porto (2000,  
p. 129), porém sem citar Aleixo, que não participou das reuniões iniciais da co-
missão, quando Homero Pires havia sido escolhido como relator.

Gallagher (2005) aponta uma possível explicação para a mobilização para mu-
dar o sistema encontrada na primeira metade dos anos 1930. Para ele, 

“a predominância de uma motivação por inte-
resses não partidários pode ser particularmen-
te provável no despertar de um evento maior 
como a conquista ou iminência de uma inde-
pendência (Irlanda, Finlândia) ou o nascimen-
to/renascimento de um regime democrático 
(África do Sul)7.” (GALLAGHER, 2005, p. 539)

Sampaio (1935) enxergou o trabalho dos parlamentares em 1935 de modo  
semelhante:

“É de salientar o esforço da comissão em bem 
prover o país de um estatuto eleitoral que 

7 Tradução do autor.
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condissesse com as suas necessidades e é de lou-
var que, contra a opinião generalizada nas hostes 
da política dominante, haja corajosamente insti-
tuído a divisão proporcional dos votos em toda 
a escala das apurações.” (SAMPAIO, 1935, p. 6)

Nos dois trechos, há exemplos de posturas adotadas em momentos considera-
dos históricos e que não condizem com interesses predominantemente pesso-
ais ou partidários. Após toda a República Velha contestando o regime e as elei-
ções que “legitimavam” esse regime, as circunstâncias encontradas no Brasil 
naquele momento eram realmente revolucionárias, não havendo exagero em 
se estabelecer um paralelo entre esse momento histórico tão pouco estudado 
e o evento maior descrito por Gallagher. Foi esse momento de exceção e busca 
por uma democracia de fato que proporcionou a mudança em duas etapas no 
sistema eleitoral do padrão majoritário para o proporcional e repercutiu na 
invenção da lista aberta.
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A REPRESENTAÇÃO POLÍTICA NAS 
ASSEMBLEIAS CONSTITUINTES 

BRASILEIRAS DE 1934, 1946 E 1988
Eliane Eyre de Oliveira

Introdução

Este artigo trata diretamente do tema da representação política pela ótica dos 
próprios representantes quando da elaboração das Cartas democráticas de 
1934, 1946 e 19888. Esclareça-se que, apesar de simples, os critérios que norte-
aram a escolha das assembleias constituintes de 1934, 1946 e 1988 devem ser 
mencionados. O primeiro deles é o caráter democrático: trata-se de constitui-
ções elaboradas por assembleias democraticamente eleitas. Democraticamente 
no sentido de que os constituintes nela presentes se elegeram mediante o voto 
popular. O segundo critério foi o de restringir a pesquisa ao século XX, quando o 
Brasil experimentou um expressivo processo de urbanização e industrialização, 
alterando profundamente o país em relação ao século anterior.

O tema da representação política pode ser examinado tanto sob a perspectiva 
da teoria política quanto da ciência política. Uma distinção, grosso modo, des-
sas duas vertentes do estudo da política é a de que a primeira se dedica a uma 
apreensão tendente ao que seja o ideal, ao que deve ser. A segunda se ocupa do 
plano operacional do conceito, do como ele é, do como ele acontece nas relações 
políticas, ou seja, do seu aspecto empírico. 

Como já enunciado, este artigo se ocupa da prática da representação política, 
ou, melhor dizendo, de como ela foi concebida pelos parlamentares e de como 

8 A pesquisa se concentrou nos anais e diários das assembleias constituintes de 1934, 1946 e 
1988. Parte do material de pesquisa foi disponibilizado pela Seção de Documentos Históricos 
(Sedhi) do Centro de Documentação e Informação (CEDI) da Câmara dos Deputados e parte 
encontra-se disponível na internet. 
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ela deveria ser operacionalizada. É, portanto, uma excursão no terreno próprio 
da ciência política. Essa afirmação não exclui o fato de que ideias de nature-
za teórica também estivessem a influenciar o pensamento e as propostas dos  
constituintes. Todavia, neste artigo não há espaço para a exploração conjun-
ta do pensamento teórico e das propostas práticas dos constituintes acerca da 
representação, o que, por sua vez, não impede de identificar, nas justificativas 
e nos discursos, registros sobre a representação política que alcancem um tom 
do que ela deva ser, sendo os mecanismos propostos pelos constituintes o meio 
para dar à realidade a representação tal como foi concebida de maneira ideal. 
Assim, pode ocorrer que, para uma mesma ideia de representação, sejam apre-
sentadas fórmulas distintas, ou o contrário. 

Enfim, dentro dessa imbricação entre o mundo do ser e do dever ser, transitam 
as perguntas que definem os elementos da representação política: quem repre-
senta, o que é representado, perante o que se representa, quem é representável, 
como se representa. Tais elementos ganham graus variados de importância nas 
diferentes constituintes. Por exemplo, quem é representável é importante em 
1933-34, ao se indagar se o operariado deveria ter uma representação própria. 
Em 1946, o que é representado sobressai em importância, ao se questionar a 
legitimidade de certas tendências ideológicas terem assento no Parlamento. Na 
Constituinte de 1988, assume maior relevo a discussão do como representar ao 
se debater sobre a imprescindibilidade dos partidos políticos como intermediá-
rios entre o eleitor e o candidato.

Constituinte de 1933-34

“Se não fosse o desrespeito à representação do 
meu estado, não teríamos pegado em armas.” 
(BRASIL, 1935, vol. VI, p. 13)

“Apenas a falta de representação...” 
diz em aparte o Sr. Lemgruber Filho quando o 
Sr. Pereira de Souza questiona “das razões pro-
fundas que levaram o povo brasileiro a tomar 
parte ou aceitar a Revolução de 1930.” (BRASIL, 
1935, vol. VII, p. 316)

Na Constituinte de 1933-34, os debates se concentraram em duas questões prin-
cipais. A primeira diz respeito à representação corporativa versus a representação 
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liberal, e a segunda se refere à representação nacional versus representação (ultra)
federalista.

Representação corporativa versus representação liberal 
ou representação popular

O Brasil, nos anos 30 do século passado, já experimentava o progresso indus-
trial, o mundo urbano e o elemento que completava esse quadro, o operariado. 
A esse cenário some-se o desencanto com os preceitos liberais ensejado pela 
crise de 1929, tanto no mundo quanto no Brasil. A defesa do corporativismo 
vem no encalço da descrença na capacidade de o Estado liberal promover so-
luções que dele se esperava. A crítica do pensamento corporativista ao Estado 
liberal era a de que, justamente por ele ser fundado no individualismo, ele se 
tornou incapaz de promover a solidariedade nacional. Assim, o Parlamento li-
beral, como parte desse Estado e compartilhando de seus atributos (ou defei-
tos), era inoperante politicamente.

Em parte, é nesse sentido que está a defesa da representação corporativa na 
Constituinte de 1933-34. Mas essa concepção, de caráter mais normativo, 
foi adaptada para responder aos problemas típicos do Estado brasileiro. As-
sim, a defesa da representação corporativa no Brasil se concentrava no argu-
mento de que a representação liberal não era capaz de conhecer e defender 
os interesses da classe trabalhadora, motivo pelo qual se propunha a repre-
sentação por profissões. Essa ideia introduz no debate o princípio da repre-
sentação por semelhança: apenas trabalhadores são capazes de representar 
trabalhadores. Assim, no Parlamento não deveriam congregar-se apenas os 
representantes das unidades federadas, mas também representantes de ou-
tro tipo, de outra ordem. Dessa forma, à ideia de Parlamento constituído 
por representantes dos estados, escolhidos segundo a maneira liberal-indi-
vidualista, somava-se um outro tipo de representação, menos universalista 
e com o propósito de defender os interesses da categoria que representava. 
Isso porque a premissa universalista do liberalismo não é capaz de alcançar 
diferenças sociais estabelecidas, como a divisão social em operariado e em 
outros segmentos sociais.

Convém lembrar que o Decreto no 22.621, de 5/4/1933, que dispõe sobre a 
convocação da Assembleia Nacional Constituinte, estabeleceu, em seu arti-
go 3º, o número de representantes por estado e previu a eleição de quarenta 
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e dois representantes “pelos sindicatos legalmente reconhecidos e pelas as-
sociações de profissionais liberais e as de funcionários públicos existentes 
nos termos da lei civil”.

O Anteprojeto da Constituição Federal de 1934, elaborado pela Comissão do Ita-
maraty9 – comissão definida pelo Governo Provisório para a redação desse pro-
jeto – não incluía a representação profissional, ou, como dizem alguns, classista, 
em seu texto, a não ser de forma tímida como membros do Conselho Supremo.

Esse anteprojeto propunha, no capítulo referente ao Poder Legislativo, artigo 
22, que ele seria exercido pela Assembleia Nacional composta por deputados do 
povo brasileiro “eleitos por quatro anos, mediante sistema proporcional e sufrá-
gio direto, igual e secreto”. As emendas apresentadas apontavam sugestões para 
a incorporação da representação profissional, classista, até mesmo sindicalista, 
no texto constitucional. Para os seus defensores, um Parlamento representa-
tivo, legítimo, não poderia prescindir da inclusão política da realidade do mun-
do do trabalho, urbano e industrial.

A Emenda 1.080, por exemplo, previa o número de seis representantes profissio-
nais por estado, por sufrágio direto e secreto, para que tomassem “parte os legíti-
mos representantes de todas as classes do Brasil por intermédio de pleitos livres” 
(BRASIL, 1935, vol. III, p. 338-9, Martins e Silva, bancada dos empregados).

A Emenda 1.186, por sua vez, propõe que o método de eleição das associações pro-
fissionais seja por meio de círculos profissionais e tem como justificativa o fato de 
que os representantes dos grupos produtivos forneceriam informações sobre os de-
sejos da maior parte da população. O representante não é apenas aquele que é igual, 
mas que, além de ser igual, é o que conhece os interesses dos seus iguais (BRASIL, 
1935, vol. III, p. 350, Abelardo Marinho, bancada profissões liberais e outros).

Havia a observação recorrente de que a Constituição Federal de 1891 formatara 
um sistema de representação política que as leis sucessivas não foram capazes de 
sanar. Segundo essa vertente, o sufrágio dito universal não foi capaz, no Brasil, 
de construir um sistema representativo. As leis com vistas ao aprimoramento  

9 “Art. 1o É criada, sob a presidência do ministro da Justiça e Negócios Interiores, uma comissão 
incumbida de elaborar o anteprojeto da Constituição” (Decreto no 21.402, de 14/5/1932). 
Também sobre o trabalho da comissão foi publicado o Decreto no 22.040, de 1/11/1932, para 
acelerar a elaboração do anteprojeto.
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do sufrágio universal não tiveram sucesso, a não ser no que diz respeito às ca-
racterísticas exteriores, em melhorar a maneira com que o eleitor vota. Por isso, 
era “preciso dispor, sob feição acentuadamente nova, as unidades constitutivas 
do eleitorado” (BRASIL, 1935, vol. III, p. 346).

Contra a representação profissional, uma das justificativas era a de que o objeto 
representado é sempre o povo, é sempre a nação. Independentemente do méto-
do de votação, o que deve ser representado é sempre o mesmo homem e “terá de 
deliberar e votar de acordo com a sua consciência e os imperativos do interesse 
nacional, que seja em sufrágio universal, que seja em círculos profissionais. Se 
se quer transigir, que se crie uma assembleia nacional com funções determina-
das” (REIS, 1934, p. 129-130).

Para o relator dessa matéria, Odilon Braga, o indivíduo é o elemento unitário 
da vida política. O desprendimento de sua vinculação a grupos sociais orgânicos 
é tido como uma evolução e, assim, não conviria o retorno a formas grupais de 
representação política. Conferir a um indivíduo, porque pertence a uma classe, 
a uma família ou a uma profissão, um direito maior de representação seria dar a 
esse indivíduo um direito de tomar para si uma parte maior das decisões públi-
cas, que deve ser igual para todos.

A Emenda 1.186 foi objeto de duras críticas por parte do relator, que explica 
não poder acatar a emenda, em primeiro lugar, porque conferir a representação 
profissional a um terço da Assembleia Nacional era o mesmo que garantir per-
manentemente o privilégio do desempate em todas as questões que entrem em 
conflito junto aos demais partidos. É o mesmo que “o domínio virtual do Estado 
brasileiro” (BRASIL, 1935, vol. X, p. 285). Além disso, o Brasil não contava com 
uma estrutura sindical sólida que propiciasse a respectiva representação políti-
ca, o que ocasionaria o surgimento de pseudossindicatos a serviço, como disse 
Oliveira Viana, de aproveitadores (BRASIL, 1935, vol. X, p. 284). 

Ademais, de que valeria a representação profissional no Parlamento nos mes-
mos moldes que a representação popular se a primeira não fosse capaz de con-
tribuir para o funcionamento mais eficiente do Parlamento e ao mesmo tempo 
se tornasse passível de se sujeitar à corrupção política? Então, como conciliar 
representação profissional com representação democrática ou com os próprios 
interesses profissionais contraditórios?
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Odilon Braga, em seu parecer, propôs uma fórmula para que tanto a represen-
tação popular quanto a profissional fossem contempladas. Para o relator, a 
representação profissional é, na verdade, um exemplo dos Estados Gerais, nos 
quais os interesses eram apenas expressos pelo mandato imperativo, e cabia 
ao monarca decidir. Do fim desse sistema surge o cidadão, que “uniformiza a 
todos com qualidades comuns, de onde é viável o surgimento da vontade geral” 
(BRASIL, 1935, vol. X, p. 293). Mas, se voltamos com as corporações profissio-
nais, o indivíduo desaparece. Então, deve-se preservar o avanço que foi o indiví-
duo político, ao mesmo tempo em que se deve dar representação aos grupos em 
uma versão parecida com a dos Estados Gerais. 

Assim, não caberia deliberação à representação profissional; o que lhe caberia se-
ria a representação de seus interesses e o municiamento do Parlamento com infor-
mações. Nesse sentido, o texto substitutivo do relator propõe que a representação 
profissional se organize em comissões e os seus membros também sejam deputa-
dos e membros do Poder Legislativo. A diferença estaria na sua atuação, pois um 
projeto deve ser primeiramente submetido às comissões em que a representação 
profissional se organiza para poder ter andamento na Assembleia. 

Segundo o relator, “pelo sistema do substitutivo, à representação profissional 
tocaria apreciar a matéria submetida à deliberação do Poder Legislativo do pon-
to de vista analítico dos interesses representados; e ao plenário político, decidi-
la depois de considerá-la sob o ponto de vista sintético do interesse nacional” 
(BRASIL, 1935, vol. X, p. 300). Não seria consultivo, uma vez que merece o exa-
me pormenorizado, por se supor possuir, a parte interessada, um maior esclare-
cimento em como a proposta pode atingi-la. É uma defesa clara e direta do inte-
resse sem, contudo, impô-lo como decisão, já que a Assembleia saberia discernir 
se o projeto implicaria prejuízo para o interesse nacional ou não.

Essa sugestão chama a atenção pelo seu formato original. Não isola a represen-
tação profissional em conselhos técnicos, criticados por não terem poder políti-
co decisório, e ao mesmo tempo as inclui no processo legislativo, sem poder de 
deliberação, o que evita o surgimento de conflitos com os representantes eleitos 
pelo modelo liberal-individualista. No início do processo de tramitação da ma-
téria, a representação profissional poderia ponderar sobre o assunto, que segue 
ou não de acordo com o seu parecer.

Contudo, o projeto vitorioso dessa disputa foi a representação profissional 
com poder deliberativo. O artigo 23 da Constituição Federal de 1934 reza que a  
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Câmara dos Deputados – e não mais Assembleia Nacional, como constava no 
anteprojeto – é composta tanto por representantes do povo quanto por repre-
sentantes eleitos pelas organizações profissionais. Os últimos são eleitos por 
sufrágio indireto das associações profissionais.

Uma vez que é um imperativo da democracia representativa, em sua linha tradi-
cional, a escolha de representantes pelo método eleitoral, impunha-se aos cons-
tituintes a tarefa de definir os mecanismos pelos quais se daria a representação 
política. Porém, o que se deu foi mais do que isso. Foi a discussão do próprio 
modelo de instituição representativa que estava em jogo. Enfim, qual seria o 
caráter e a natureza das instituições deliberativas representativas?

Nesse sentido, na Constituinte de 1933-34, além da estipulação de regras para 
definir quem é passível de ser representante, havia também o debate em torno 
do tipo de instituição ou instituições que deveriam ser desenhadas para atender 
ao requisito de um Estado verdadeiramente representativo, como se almejava 
à época. Isso porque não se assumia de antemão que o modelo institucional de 
representação deveria ser apenas o do Parlamento tal como era até então co-
nhecido. Assim, os debates desse período são mais criativos que as experiências 
posteriores. E, agora, olhando para trás, podemos arriscar a dizer que o mo-
mento histórico favorecia a busca por opções institucionais que diferissem do 
Parlamento liberal, uma vez que este se encontrava em crise de legitimidade.

Teríamos uma Assembleia Nacional (Anteprojeto do Itamaraty), uma Câmara 
popular e um Conselho Federal (Emendas nº 196, nº 107 e nº 108), ou uma  
Câmara de Corporações (Emenda nº 63), ou, ainda, Conselhos Técnicos Nacio-
nais (Emenda nº 656)? Como citado acima, o modelo vitorioso foi o de uma  
Câmara dos Deputados, cujos membros são eleitos tanto pelo voto popular, nes-
se caso, direto, quanto pelas organizações profissionais. Estas, com voto indi-
reto. Mas o modelo de instituição representativa incorporaria mais um compo-
nente: o Senado Federal, objeto da seção seguinte.

Representação nacional versus representação (ultra)federalista
e o debate entre uni e bicameralismo

A Constituição Federal de 1891 foi considerada uma constituição ultrafederalis-
ta, que comprometia a formação de uma vontade nacional. Para os críticos mais 
radicais, o governo nacional era assumido, na prática, por um estado da federa-
ção não para representar a nação, mas para se beneficiar do poder.
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Inclusive, um dos motivos para justificar a representação profissional, proposta na 
Emenda 1.187, era o de que ela seria capaz de assegurar uma representação nacio-
nal que sobrepusesse os interesses gerais às aspirações regionais e, assim, serviria 
como um meio para moderar o regionalismo na política nacional. Isso porque a 
“representação profissional assegurará a eleição de ‘deputados pelo Brasil inteiro’ 
e colocará, no Parlamento, elementos em condições de sobrepor os interesses ge-
rais do país às aspirações excessivas de caráter regional, por acaso alimentadas por 
bancadas ou grupos de bancadas...” (BRASIL, 1935, vol. III, p. 350). Nesse mesmo 
sentido, dizia Mangabeira, “O Congresso não era mais a representação nacional. 
Cada deputado representava somente o seu estado e a ele sobretudo, e antes de 
tudo, se julgava obrigado a servir” (MANGABEIRA, 1934, p. 18).

César Tinoco é um dos constituintes que critica com veemência o regionalismo 
das grandes bancadas no Parlamento. Para ele, isso tem o efeito de criar a ficção 
da representação. Para Barreto Campelo, o Parlamento é composto pelos repre-
sentantes das bancadas estaduais e não por representantes do povo brasileiro, o 
que acaba por aguçar o sentimento regionalista (BRASIL, 1935, vol. VII, p. 390).

À crítica à predominância dos interesses dos estados no Parlamento nacional em pre-
juízo do interesse da nação, associa-se uma outra questão que trata exatamente da 
representação dos estados federados junto ao governo nacional. As posições variam 
entre a exclusão e a permanência do Senado, ou a instituição do Conselho Federal.

A tendência a maior centralização na Carta de 34, para contrapor o período an-
terior de grande descentralização, ocasionada pela Carta de 1891, traz uma dis-
cussão acerca do tipo de Parlamento desejável – se bicameral ou unicameral. Os 
defensores do primeiro eram favoráveis a maior descentralização do poder, e os 
do segundo, a maior centralização. Essa questão foi motivo de acirramento de 
posições. No anteprojeto da Constituição Federal de 1934, estava previsto que o 
Poder Legislativo deveria ser exercido pela Assembleia Nacional, composta por 
representantes do povo, priorizando, portanto, o modelo unicameral.

Advogado desse modelo, Magabeira entende que a representação deve ser feita 
por apenas uma câmara. Para ele, não faz sentido duas Casas Legislativas eleitas 
do mesmo modo. Além disso, segundo entende, o sistema federativo não impli-
ca obrigatoriamente a constituição de uma câmara de estados. A não ser no caso 
em que lá devam ser tratados assuntos propriamente vinculados aos interesses 
dos estados da federação. Que tipo de interesse pode ter a legislação sobre casa-
mento ou herança para a câmara de representantes dos estados? Esses assuntos 
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são de interesse puramente nacional. Ainda segundo seu pensamento, a nação 
é representada na Assembleia e, nesse sentido, a representação dos estados não 
deveria compor o Poder Legislativo. 

No lugar de um Senado Federal, seria mais importante a instituição do Conse-
lho Supremo, como um órgão técnico e consultivo. O anteprojeto previa compe-
tências privativas para o Conselho. Ele foi concebido para controlar o Executivo, 
representar os estados e atuar como conselho técnico. Para alguns mais críticos, 
tratava-se de um órgão para dar ocupação, sem ter realmente trabalho, ou para, 
quando consultado, dar sugestões não compulsórias ou, ainda, para conferir 
uma chancela solene ao Executivo. 

Uma proposta com esse teor causou muita polêmica nos trabalhos da Constituin-
te. O anteprojeto era interpretado como altamente centralizador, desrespeitando 
a autonomia dos estados. Para o relator da parte do Poder Legislativo, uma fede-
ração é definida pela “autonomia constitucional dos estados e participação destes 
na elaboração da vontade estatal” (BRASIL, 1935, vol. X, p. 255); por isso deve-se 
ter uma segunda câmara com a função de representar politicamente os estados.

A proposta vitoriosa foi aquela em que ao Senado Federal coube o papel de co-
laborar com a Câmara dos Deputados, sendo que seus membros são eleitos por 
voto direto e em número de dois por estado e Distrito Federal.

Um ponto importante que se pode aferir desse debate é quanto ao papel da 
representação das unidades federadas junto ao governo nacional. A represen-
tação política é usualmente percebida como uma relação entre o povo, ou os 
indivíduos, e o Estado, tendo como intermediário o representante que, em uma 
democracia, deve atender ao pressuposto de ser eleito. Ocorre, todavia, como, 
enfrentado pelos constituintes de 1933-34, a necessidade de se estabelecer re-
gras para a representação dos estados da federação, incluindo o seu papel e seu 
nível de poder.

Constituinte de 1946

O cenário internacional de 1946 é o do mundo pós-guerra. A organização desse 
mundo é feita em moldes antagônicos e excludentes entre os países de regime 
democrático e os de regime socialista. Esse antagonismo repercutiu na política 
doméstica, que reproduziu em seus debates o mesmo antagonismo do cenário 
internacional. Tendo em vista que estava em curso a Constituinte de 1946, os 
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debates nela presentes foram absorvidos por esse discurso antagonista e dife-
rentemente não ocorreu com o tema da representação política. Enquanto na 
Constituinte de 1933-34 o debate se concentrou em quem é representável, a 
Constituinte de 1946 se ocupa mais com o que se pode representar. Em 1946, 
concepções antagonizantes sobre representação, ou melhor, sobre o que se pode 
ou não representar, acabam por se tornar mutuamente excludentes.

Podemos destacar duas questões que envolveram os debates acerca dos meca-
nismos de representação política na Constituinte de 1946. Uma diz respeito a 
aspectos que, com certa arbitrariedade, podemos classificar de formais, como 
o cálculo da proporcionalidade, ou político, caso de o que se pode representar.

A respeito do cálculo da proporcionalidade, na “Comissão dos 37”, Mário  
Masagão defende que a Câmara dos Deputados representa a população, portan-
to não pode haver distorções na proporcionalidade, porque isso estabeleceria, 
na realidade, uma desigualdade entre brasileiros. Além disso, os deputados re-
presentam o povo, não os estados, por isso não faz sentido um cálculo de pro-
porcionalidade que desvirtue uma correspondência direta e equânime entre a 
população e o número de representantes em nome do fortalecimento de estados 
mais frágeis (DIÁRIO, 24/4/1946, p. 1163). 

Acompanhando Mário Masagão, Soares Filho repete a citação de Prudente de Mo-
rais sobre o artigo 28 da Constituição Federal de 1891, para dizer que a deputação 
desproporcional levaria à prevalência dos interesses locais sobre os interesses na-
cionais. Adroaldo Mesquita também segue esse raciocínio para afirmar que, se a re-
presentação é desproporcional, isso faz com que a Câmara dos Deputados seja uma 
“representação política de regiões do território nacional” (DIÁRIO, 24/4/1946, 
p. 1166). E, para dar um último exemplo, Arthur Bernardes argumenta que

“em toda a parte, em todos os tempos, na demo-
cracia, o princípio geral que sempre prevaleceu 
para estipular o número de representantes dos 
Parlamentos não deixou de ser o coeficiente da po-
pulação. E por uma razão muito simples: porque 
nas democracias prevalece a opinião da maioria.
Como alterarmos esse princípio fundamental, 
tradicional, consagrado no direito público, para 
atendermos a interesses particulares dos nos-
sos estados?” (DIÁRIO, 24/6/1946, p. 1167)



ELIANE EYRE DE OLIVEIRA 55

De forma mais original, Caires de Brito, por sua vez, propõe uma emenda para 
que a proporcionalidade seja em relação ao número de eleitores e não em relação 
ao número da população, porque, uma vez que para ser eleitor é necessário ser 
alfabetizado, isso impulsionaria uma preocupação maior com a educação.

O texto final da Constituição conferiu uma proporcionalidade “desproporcional” 
ao estabelecer a proporção de um representante a cada cento e cinquenta mil 
habitantes até o número de vinte. Atingido esse número, o cálculo passa a ser de 
um representante para cada duzentos e cinquenta mil habitantes, sendo sete o 
número mínimo de deputados.

Debates mais arraigados que o do cálculo da proporcionalidade estavam concen-
trados no dilema sobre o que merece ser representado e o que não merece. A Cons-
tituinte de 1946 foi formada por quatro principais partidos nacionais: Partido So-
cial Democrático (PSD), União Democrática Nacional (UDN), Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB) e Partido Comunista Brasileiro (PCB). Com posições ideológicas 
distintas, que se conformavam ao antagonismo mencionado no início dessa seção, 
esses partidos produziram um discurso de exclusão um do outro. 

Em 1946 o debate ideológico pró-democracia é mais denso talvez porque o ini-
migo estivesse mais presente. Dizia Agamenon Magalhães que o mundo se cho-
cava entre a cultura liberal e a socialista, entre a democracia e o totalitarismo 
(DIÁRIO, 12/4/1946, 1028). O inimigo é resultado de sua posição ideológica. 
Dentro dessa disputa, o discurso liberal, mais pronunciado pela UDN, por exem-
plo, tendia a tornar rarefeito o conflito social e a opor-se a qualquer represen-
tação política que endurecesse o conflito. Ao defender o retorno das liberdades 
individuais, o inimigo é visto como aquele contrário à liberdade e à democracia. 
Com esse mesmo discurso é possível tanto se opor ao regime anterior, quanto se 
proteger daqueles que viessem a divergir dos postulados liberais. 

“A regra a que se chega, a nova ordem, é excludente: pensa um outro do povo, 
da nação ou da sociedade cujo poder político precisa ser contido ou eliminado” 
(ALMINO, 1980, p. 316). Mas, em última análise, o discurso pró-liberdades indi-
viduais não tem um inimigo, porque não o admite politicamente. Combate-se o 
inimigo ideológico, aquele que é contrário à liberdade e à democracia, visando-se 
à sua exclusão. Esse discurso exerce um efeito homogeneizador; aquele que não 
é democrático não é, não existe para fins políticos.
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No Brasil dessa época, o “outro” partido sempre estava em choque com a de-
mocracia. O antagonismo de posições na defesa da mesma democracia obriga 
à exclusão de um ou de outro do processo. Ou, segundo a nossa interpretação, 
o antagonismo implica a ausência de representação daquele que merece ser ex-
cluído por não atender ou respeitar os requisitos democráticos professados por 
uma das partes, por um dos partidos. Assim, quem não é a favor das greves, do 
aumento do salário ou da defesa do trabalhador também não é a favor dessa 
visão “democrática” de greves, etc. Por outro lado, os agitadores, os baderneiros, 
os que pertubavam a ordem social deveriam ser legalmente enquadrados e não 
politicamente recepcionados, pois também prejudicavam a democracia de quem 
a entende como sendo sem manifestações, sem greves, etc. 

Enfim, os que não são merecedores de representação devem ser alijados 
politicamente. Se levarmos o raciocínio ao extremo, são os representantes 
quem define quem é o “povo” passível de representação. Como disse Octá-
vio Mangabeira, “é necessário discernir entre o povo e os pertubadores da 
ordem” (ANAIS, 1946, vol. III, p. 13, citado por ALMINO, 1980, p. 310). Há, 
assim, uma inversão da lógica representativa democrática, não só porque o 
partido escolhe quem ou o que ele representa antes mesmo de ser escolhido, 
mas também porque ele não admite a representação do “outro”, privando-o 
da igualdade política.

Ainda segundo Almino, o discurso elaborado em torno da noção do indiví-
duo assume um caráter totalizante cujo efeito é de, ao mesmo tempo, for-
mular uma maior participação de cada um nas decisões e limitar o seu com-
portamento. “É assim que se pode entender que, na defesa das liberdades do 
indivíduo, possa se reprimir a liberdade de grande número de indivíduos” 
(ALMINO, 1980, p. 203).

A primeira repercussão do discurso que incorpora e dissemina a noção totali-
zante de indivíduo é a exclusão de uma parcela à qual não cabe representação 
política; uma parcela identificada como baderneiros, ou como sindicalistas, 
enfim, uma identificação grupal. A segunda é, em comparação com a Cons-
tituição Federal de 1934, o deslocamento da influência da classe operária do 
âmbito parlamentar, no qual se fazia representar como categoria profissional, 
para o âmbito sindical.

Na Constituição Federal de 1934, a representação profissional incorporou os 
trabalhadores à representação política parlamentar, quando então passaram 
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a ter expressão política formal junto a outros grupos também do setor pro-
dutivo. Se, em 1934, a questão era a de dar representação política formal a 
categorias sociais, em 1946 a temática se volta para recuperar a nossa tradição 
democrática, para resgatar o individualismo, tão criticado pelos constituin-
tes em 1933-34, e para conferir a liberdade de organização para os trabalha-
dores, ainda que não tão livre assim. Comparando a representação política 
de 34 com a de 46, passamos da representação política de categorias sociais, 
no caso, dos trabalhadores, formalmente instaladas dentro do Estado como 
membros do Parlamento, para a liberdade de organização dessa categoria 
frente ao Estado. E, como tal, ter nos partidos políticos a defesa de seus 
interesses perante o Estado. Exigir do Estado o respeito às liberdades indi-
viduais é um papel que os partidos se atribuem. A questão da representação 
se altera substantivamente. Em 1946, o partido tem o dever de defender o 
indivíduo perante o Estado, porque é no indivíduo que reside a qualidade 
maior da liberdade. O mundo político é, então, organizado em sociedade 
versus Estado. Percepção diferente tinham os autores do texto do antepro-
jeto da Constituição Federal de 1934 que, no artigo 34, letra “e”, fizeram 
a previsão de iniciativa legislativa não só para os parlamentares e assem-
bleias estaduais, mas também para as associações culturais e profissionais 
devidamente reconhecidas.

A representação política formal dos trabalhadores não cabe mais como uma 
categoria, mas deve ser como a de qualquer indivíduo: intermediada pelos 
partidos. Promove-se a liberdade geral para todos os indivíduos e se restringe 
a liberdade dos trabalhadores como categoria para manter a ordem social. O 
papel do Estado é respeitar essa liberdade. Talvez fosse essa a fórmula que Ge-
túlio Moura buscava quando disse que “Precisamos... encontrar [uma] fórmu-
la que harmonize as classes em dissídio” (ANAIS, 1946, vol. I, p. 114, citado 
por ALMINO, 1980, p. 211).

Em 1934 havia o debate de quem representa quem. Em 1946 esse debate se re-
duz, e o que passa a ser enfatizado é a preocupação com o regime e com a ordem 
social. Representa-se a “democracia”, a “ordem”, a “liberdade”. 

Para Almino,

“os interesses de classe que os partidos dizem 
defender nem sempre correspondem aos inte-
resses que as classes ‘representadas’ manifestam 
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na prática. É que a ideia de uma soberania do 
povo que se transforma na ausência completa de 
soberania e no elitismo estatista... predominava 
também nos partidos políticos: o partido não re-
presenta o interesse que ele diz representar; ele 
conhece esse interesse em seus aspectos mais 
gerais e mais profundos, em todo o caso não ne-
cessariamente associado ao interesse manifesta-
do. Ou seja, o partido precisa que o interesse que 
defende traga a etiqueta de uma classe, da nação 
ou do povo, mesmo que não haja, por parte dos 
representados, uma identificação com o interes-
se expresso pelo partido. O representante tem, 
portanto, plena autonomia de ação em relação ao 
representado.” (1980, p. 330-331)

A Carta de 1946 não disciplina os partidos políticos. A sua regulação é tema de 
legislação infraconstitucional, como, por exemplo, o Decreto-Lei no 7.58610, de 
28/5/1945, anterior, portanto, à Constituinte, que regulou o alistamento elei-
toral e as eleições e estabeleceu as regras para o registro dos partidos políticos, 
exigindo que fossem partidos de “âmbito nacional”.

Assim, a partir desse decreto-lei, inicia-se a institucionalização no Brasil da vigên-
cia dos partidos nacionais, da vigência de uma democracia de partidos. Durante 
a Constituinte a questão dos partidos não foi levada a ser tratada como matéria 
constitucional. A Emenda nº 92 levanta exatamente a ausência de referências aos 
partidos políticos no texto constitucional ao se preocupar com a sua criação e dis-
solução (BRASIL, 1946-1950, 5/6/1946, p. 2317). Abordagem muito diferente foi 
conferida ao tema dos partidos políticos na Constituinte de 1988.

Constituinte de 1987-88

A definição dos mecanismos de representação política exige de seus formuladores 
pelo menos a solução de dois problemas: quem pode ser representante, quem pode 
escolher esse representante e, ainda, para relacionar um ao outro, como isso se dá.

10 Art. 109. Toda associação de, pelo menos, dez mil eleitores, de cinco ou mais circunscrições 
eleitorais, que tiver adquirido personalidade jurídica nos termos do Código Civil, será conside-
rada partido político nacional. 
§ 1o Só podem ser admitidos a registro os partidos políticos de âmbito nacional.
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Com relação ao primeiro conjunto de preocupações, o das regras do sistema repre-
sentativo, dos procedimentos formais de representação política, sob o aspecto de 
quem pode ser eleitor, as questões giram em torno de quem é alistável, de como 
é o voto. Apesar de divergências como idade mínima, alistamento dos militares, 
voto dos analfabetos, não houve uma discussão que contrariasse o princípio fun-
damental do voto secreto, direto e universal. O debate acerca da obrigatorieda-
de ou não do voto também gerou posições diferentes. Por exemplo, o autor da 
Emenda 4A0014-0 defende o voto obrigatório, servindo-se da justificativa, quase 
tradicional a esse respeito, referindo-se à incipiência política da população brasi-
leira ao dizer que “nosso estágio cultural ainda não permite isso [voto facultati-
vo]” (BRASIL, 1987a, vol. 129, emendas). Já o autor da Emenda 4A0144-8 previa 
alistamento e voto obrigatórios com a justificativa de que o voto obrigatório “eli-
mina o risco de se eleger um representante popular por um número de sufrágios 
que não traduza o universo de eleitores aptos a votar” (BRASIL, 1987a, vol. 129, 
emendas). Mas, por sua vez, o relator da Subcomissão do Sistema Eleitoral e Parti-
dos Políticos – Subcomissão IV-A – é favorável ao voto facultativo porque entende 
que “o voto facultativo traduz melhor uma manifestação consciente. O eleitor que 
vota compelido muitas vezes deturpa e achincalha o instituto do voto” (BRASIL, 
1987a, vol. 128, p. 7). Justifica também dizendo que o “voto facultativo estimula 
a ação partidária junto às bases (...) e isso (...) levará ao fortalecimentos dos parti-
dos políticos” (BRASIL, 1987a, vol. 131, p. 19).

A definição com relação a quem pode votar avançou no sentido de tornar o voto 
facultativo aos analfabetos (NICOLAU, 2003) e consagrou a fórmula do voto di-
reto, secreto, universal e obrigatório. Por outro lado, a questão que envolve quem 
pode ser representante, ou, de maneira mais específica, como os partidos políticos 
escolheriam os seus candidatos, foi objeto de pontos de vista bastante diferentes.

Assim, o problema de quem pode ser representante, de quem pode ser vota-
do, inaugura uma discussão até então ausente nas constituições democráticas: 
a dos partidos políticos como únicos intermediadores formais da relação en-
tre representante e representado. No contexto de redemocratização, eles emer-
gem como os principais articuladores da representação política, viabilizados pela 
Emenda Constitucional nº 25, de 1985, que reorganizou a vida partidária e pro-
piciou um ambiente pluripartidário para as eleições de 1986. “É através do voto 
e do partido político que ele [o Homem] cristaliza o seu anseio de livre expres-
são de pensamento e de consecução de seus projetos de vida” (BRASIL, 1987a, 
vol. 127, p. 2), dizia o relator da Subcomissão IV-A (uma das subcomissões da Comissão  
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de Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições) no relatório de seu 
anteprojeto, justificando a importância dos trabalhos a serem ali desenvolvidos.

Assim, com relação ao aspecto de participação indireta, a Carta inaugura em seu 
texto uma seção dedicada aos partidos políticos, fruto do trabalho da Subco-
missão IV-A, constituída com o fim específico de disciplinar o sistema eleitoral e 
as entidades partidárias. A importância que o tema assume eleva-o ao status de 
norma constitucional, abrindo-se a oportunidade de uma discussão mais acaba-
da, mais ampla sobre os partidos políticos como entidades importantes para o 
funcionamento da democracia representativa.

De uma discussão inexistente na Constituinte de 1933-34 para uma discussão 
incipiente na de 1946, passamos para uma abordagem mais completa, que en-
volveu vários aspectos da organização partidária, na Constituinte de 1987-88. 
O relator da matéria, inclusive, sugeriu em seu anteprojeto, no âmbito da Sub-
comissão, um capítulo na Constituição destinado ao sistema eleitoral e outro 
para tratar dos partidos políticos. Ao defender essa posição, diz o relator: “Nós 
resolvemos que deveríamos inovar, posto que as Constituições brasileiras não 
haviam contemplado um capítulo destinado ao sistema eleitoral. Então, é uma 
inovação que estamos propondo” (BRASIL, 1987b, Ata, Subcomissão, p. 11).

Neste ponto, podemos fazer uma comparação com a Constituição Federal de 
1934, que destacava a problemática de se definir de onde arregimentar repre-
sentantes – se das profissões, se dos estados federados, se de associações reco-
nhecidas – com a de 46, que enfatizava a destituição do caráter representativo 
do “outro” partido, da “outra” parte, uma vez que o “outro” era uma ameaça à 
democracia. Além disso, se em 1946 o discurso era pró-democracia e menos ocu-
pado com a questão partidária, em 1987-88 o discurso mais homogêno é pelo 
fortalecimento dos partidos. Assim, temas como autonomia partidária, sistema 
eleitoral, caráter nacional dos partidos eram formulados tendo como uma de 
suas justificativas o fortalecimento dos partidos.

Na Constituinte de 1987-88, o problema da representação política assume o 
problema de método: como viabilizar a representação política? “Pelos partidos 
políticos” – é a resposta da Constituinte. O problema seguinte é definir o grau 
de autonomia que o texto constitucional deveria conferir a esses partidos.

Havia, de um lado, propostas que se preocuparam em definir regras básicas, com 
status constitucional, para o funcionamento dos partidos, incluindo normas 
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para a escolha de representantes, estrutura e funcionamento. De outro, a prefe-
rência por deixar esse tipo de decisão a critério dos próprios partidos.

O resultado dessa disputa é o texto final da Constituição Federal de 1988, que 
estabelece, no capítulo dedicado aos partidos políticos, artigo 17, antes da reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 52, de 2006, “autonomia para definir 
sua estrutura interna, organização e funcionamento, devendo seus estatutos 
estabelecer normas de fidelidade e disciplina partidárias”. Esse dispositivo as-
socia-se ao art. 14, § 3o, V, no capítulo destinado aos direitos políticos, estabe-
lecendo como condição de elegibilidade a filiação a partidos políticos. Ou seja, 
não há normas constitucionais para regular quem pode ser representante, a não 
ser a exigência da filiação partidária e critérios etários, uma vez que fica sob o 
âmbito de autonomia dos partidos políticos as regras de seu funcionamento.

Observa-se, como nota Celso Bastos (1988), que a Constituição optou por não 
estabelecer em seu texto requisitos de cotas mínimas de eleitores distribuídas 
entre os estados. Além disso, em vez de serem disciplinados em lei ordinária, a 
Constituição preferiu que a estrutura e o funcionamento dos partidos políticos 
ficassem a cargo dos próprios partidos, que poderão dispor sobre esses assuntos 
em seus estatutos. 

Nas várias etapas de discussão da matéria, várias emendas acerca da autonomia 
dos partidos políticos foram apresentadas, tendo como referência o artigo 23 do 
anteprojeto do relator da Subcomissão IV-A. Este artigo previa a autonomia dos 
partidos políticos com relação a sua estrutura interna, ao seu funcionamento e 
também com relação aos “critérios e processo de indicação de delegados e esco-
lha de candidatos” (BRASIL, 1987a, vol. 128, p. 15), artigo esse que permaneceu 
com a mesma redação quando da apresentação do anteprojeto da subcomissão, 
após a apresentação de emendas, discussão e votação da matéria. Foi, contudo, 
modificado no substitutivo da Comissão IV, mas preservando a autonomia para 
dispor a respeito da “consulta prévia aos filiados sobre decisões partidárias” 
(BRASIL, 1987a, vol. 122, p. 3) e permaneceu com esse mesmo texto no ante-
projeto da Comissão IV (BRASIL, 1987a, vol. 126, p. 4).

Essa redação, que resguarda a autonomia partidária, permaneceu, a despeito de 
inúmeras proposições que versavam sobre a sua modificação. A Emenda 4A0018-2 
concordava com a autonomia dos partidos para decidir sobre sua estrutura inter-
na, porque assim os partidos se desvencilhariam do chamado sistema maxima-
lista, o qual previa um conjunto de normas constitucionais e legais para a atuação 
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dos partidos. Entretanto, propunha que “as candidaturas partidárias a cargos 
eletivos pelo princípio majoritário ou proporcional seriam formadas por eleição  
direta dos filiados aos partidos com mais de ano de inscrição”, porque entendia 
que era indispensável que os “partidos tenham estrutura democrática, especial-
mente no tocante à formação de candidaturas que hoje decorrem mais de orien-
tação da cúpula do que da vontade e participação dos filiados” (BRASIL, 1987a, 
vol. 130, p. 7). Ainda para o autor da emenda, a prática utilizada pelos partidos 
para escolha de seus candidatos contribui para oligarquizar os partidos, e por isso 
acredita seja necessário avançar no sentido de que a escolha das candidaturas seja 
feita pelos próprios filiados; seja, portanto, mais democrática.

No mesmo sentido, o autor da Emenda 4A0030-1 sugere a inclusão de que arti-
go que disponha a favor da votação direta e secreta dos filiados na escolha dos 
cargos eletivos dos municípios, estados e territórios federais, contando ainda 
com a assistência da Justiça Eleitoral (BRASIL, 1987a, vol. 130, p. 10). A Emen-
da 4A0120-1 define que a escolha de candidatos deve ser feita mediante eleição 
entre todos os filiados para democratizar as listas partidárias. Segundo o seu 
autor, a escolha livre pela sociedade de seus representantes fica comprometida 
pela “dominação partidária interna na organização das listas de candidatos” e 
deve-se cuidar para que o processo não seja viciado. 

Como outros exemplos temos a justificativa da Emenda 4A0133-2, segundo a 
qual “Não há e não continuará havendo legitimidade na representação política, se 
continuarem os candidatos partidários sendo escolhidos pelas cúpulas” (BRASIL, 
1987a, vol. 130, p. 25). No mesmo sentido a Emenda 4A0190-1 prevê a participa-
ção de todos os filidados nos órgãos de direção, na escolha dos candidatos e na ela-
boração das listas partidárias, com o intuito de se evitar a tendência de oligarqui-
zação no sistema partidário (BRASIL, 1987a, vol. 130, p. 35). Há, ainda, a Emenda 
4A0215-1, que propõe que o “critério para indicação dos delegados e candidatos 
será através de eleição direta dos membros inscritos no partido” (BRASIL, 1987a, 
vol. 130, p. 39), com vistas a se evitar a figura de “donos de partido”.

Para todas essas emendas, o entendimento do relator da Subcomissão IV-A era 
o de que cabia aos partidos definir como escolheriam seus candidatos e esse foi 
o entendimento que prevaleceu no texto final da Constituição de 1988. Uma 
das preocupações que motivaram essa opção por uma maior liberdade dos par-
tidos, incluindo a definição de seus candidatos, era a de evitar o controle que foi 
exercido sobre os partidos em decorrência da Lei Orgânica dos Partidos (Lei nº 
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5.682/85). Para o relator, o texto por ele proposto praticamente revoga essa lei 
e também cria impedimento constitucional àqueles que tenham a pretensão de 
produzir qualquer lei com o intuito de cercear a liberdade dos partidos políticos. 
Nas palavras do relator, 

“a Lei Orgânica dos Partidos estabelece até a 
forma, o modelo da ata. Isso é um absurdo, uma 
ingerência indevida na vida partidária, criando 
toda sorte de dificuldade, e a todo momento a 
Justiça Eleitoral é chamada, requisitada a decidir 
sobre questões que a rigor deve riam ser resolvi-
das no âmbito dos próprios partidos.” (BRASIL, 
1987b, Ata, Comissão, p. 15)

Pelas emendas propostas, observa-se que, se de um lado se almejava maior au-
tonomia para a organização e funcionamento dos partidos políticos, por outro 
temia-se que essa mesma autonomia significasse prevalência de uma conduta 
oligarquizante e maior influência da cúpula do partido nas escolhas dos candi-
datos, o que comprometeria a natureza democrática que, supõe-se, deve impe-
rar para que o regime democrático não seja deturpado por um “vício de origem”. 
Em que pesem todas as alegações para disciplinar no texto constitucional a es-
colha dos candidatos, como vimos, a redação final da Constituição não dispõe 
sobre normas para escolha de candidatos.

Palavras finais

A representação política já foi chamada por Poletti (1987) de nó górdio da te-
oria constitucional democrática. Muito se fala a respeito da democracia e de 
como torná-la mais “democrática”. Uma das vias propostas, inclusive na pró-
pria Constituição de 1988, é a de conferir maior participação política aos atores 
sociais. Em que pesem as alternativas participativas, a democracia representa-
tiva é o regime democrático mais viável em larga escala, mas carece de maiores 
estudos e de propostas para o seu aperfeiçoamento. Depois do voto universal, 
conjugado com liberdade política, a democracia representativa não conheceu 
nenhum instituto ou mecanismo que a modernizasse, restando a ela as críticas 
de sempre, com os elogios de outrora. Este artigo deixa essa questão, ao final, 
para reflexão, tendo também discorrido sobre a experiência brasileira das as-
sembleias constituintes acerca da representação política e das diferentes ma-
neiras que se pensou o assunto.
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O IMPACTO DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 
NA REPRESENTAÇÃO DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS: DEPUTADOS FEDERAIS 
CANDIDATOS A PREFEITO 

Vera Lúcia de Campos de Matos

Introdução

Este trabalho tem por objetivo caracterizar o impacto das eleições municipais 
na representação da Câmara dos Deputados. Para tanto, investigamos um fenô-
meno político do qual pouco se conhece, mas que, certamente, tem consumido 
um quantum considerável de energia política a partir da Constituição Federal 
de 1988, que é a candidatura de deputados federais às eleições para prefeito, 
ocorridas sistematicamente no final do segundo biênio de cada legislatura da 
Câmara dos Deputados.

Partimos do pressuposto de que o cargo de prefeito – notadamente das capi-
tais e dos grandes centros urbanos – exerce uma atratividade eleitoral muito 
grande nos deputados federais que se dispõem a se candidatar a prefeito, seja 
pelo status assumido pelo município em relação à federação, a partir da Cons-
tituição Federal de 1988, seja pelo rol de prerrogativas constitucionais ema-
nadas por aquela Carta. No entanto, observamos alguns indícios de que, para 
além da possibilidade de se eleger prefeito de um dos 5.564 municípios do país, 
concorrer às eleições municipais pode também significar um investimento na 
continuidade da própria carreira parlamentar, por intermédio da antecipação 
de esforços de campanha para as eleições para a Câmara dos Deputados, que 
ocorrem dois anos após as eleições às prefeituras.

Como ponto de partida, realizamos um levantamento de todos os deputados fe-
derais que, no exercício de seus mandatos, lançaram suas candidaturas às prefeitu-
ras entre 1988 e 2008, perfazendo um acompanhamento temporal de seis eleições 
municipais sucessivas após a Constituição Federal de 1988. Fizemos a reconstitui-
ção do universo daqueles que doravante vamos denominar deputados prefeitáveis, 
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buscando reunir o máximo de informações disponíveis sobre eles, individualmente, 
para em seguida tomá-las em conjunto, na tentativa de averiguar se há alguma dis-
tinção importante entre esse grupo específico e os deputados federais que não se 
dispuseram à disputa eleitoral nas prefeituras no decorrer de seus mandatos.

Câmara dos Deputados em perspectiva comparada

Ao revisitar alguns estudos sobre o Legislativo, relacionados tanto ao funcio-
namento da House of Representatives e padrões de carreira parlamentar nos 
Estados Unidos quanto ao funcionamento da Câmara dos Deputados no Brasil, à 
luz de teorias referenciadas no contexto político-institucional norte-americano, 
percebemos que os estudos norte-americanos conduzidos a partir do final dos 
anos 60 apontavam a diversidade encontrada no contexto político-institucional 
brasileiro como objeto de grande estranhamento, visto que o paradigma norte-
americano encerra suas percepções notadamente na mecânica do funcionamen-
to de suas próprias instituições.

Mais recentemente, encontramos Samuels (2003, p. 1) manifestando perple-
xidade pelo fato de que, segundo ele, embora as leis brasileiras encoragem 
a continuidade do exercício do cargo legislativo, em contraste com os Esta-
dos Unidos, (onde a renovação da Câmara dos Deputados é menor do que 
10% a cada eleição), a renovação na Câmara dos Deputados no Brasil tem, 
consistentemente, ultrapassado os 50%. O autor afirma ainda que “toda a 
teoria legislativa repousa no pressuposto de que os políticos são conduzidos 
pelo desejo de ganhar repetidas reeleições” (SAMUELS, 2003, p. 1, tradução 
da autora). Ainda no mesmo estudo, o autor endossa sua percepção citando 
John Carey, para quem o pressuposto da reeleição alcançou um status quase 
axiomático entre os cientistas políticos. Esse pressuposto implica não so-
mente que os legisladores direcionam suas energias para assegurar repetidas 
reeleições, mas que, geralmente, há sucesso nessa operação, de modo que 
espera-se pouca rotatividade legislativa quando existe a presença do pressu-
posto da reeleição (SAMUELS, 2003).

Para Samuels (2003) o Brasil parece ser um caso que confirma a validade des-
se pressuposto. Assim como nos Estados Unidos, os parlamentares brasileiros 
não necessitam da aprovação dos líderes partidários para concorrer à reeleição. 
Mais do que isso, a legislação eleitoral no Brasil encoraja a continuidade no cargo  
(incumbency). Parlamentares não têm que lutar para terem seus nomes indica-
dos novamente, por conta da lei do candidato nato, que coloca automaticamente 
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seus nomes na cédula eleitoral da próxima eleição (até 2002). Dado este respaldo 
institucional, muitos acadêmicos aplicaram o pressuposto da reeleição para ex-
plicar aspectos importantes da política brasileira e comparada. No entanto, 
após conduzir toda a pesquisa de acordo com o paradigma motivacional vigen-
te nos Estados Unidos, o autor aponta, na conclusão, que o método de escolha 
racional para a análise da política fora dos Estados Unidos pode ser uma opção, 
mas não se pode dizer o mesmo a respeito dos pressupostos de comportamen-
to legislativo e processos eleitorais que funcionam naquele país.

Diante da vasta riqueza de peculiaridades político-institucionais originadas na 
trajetória histórica do Brasil, o município ascende a um papel ímpar, com reper-
cussões nas motivações políticas que não se aproximam, de fato, das expecta-
tivas correntes sobre o comportamento dos incumbents norte-americanos, to-
mados como referência modelar para uma multiplicidade de estudos de política 
comparada ao longo das últimas décadas.

Em pesquisa realizada sobre a carreira política de 1.057 deputados federais 
eleitos entre 1945 e 1994, com o objetivo de compreender as motivações dos 
deputados, Samuels (2003) conclui que os ex-deputados tentam se manter na 
vida política e que a maioria dos parlamentares continua sua vida política no 
âmbito estadual ou municipal, o que, na percepção do autor, invalidaria pesqui-
sas sobre reeleição como parâmetro para análise da carreira política no Brasil. 
Segundo Samuels,

“todas as evidências empíricas reunidas indi-
cam que, ao mesmo tempo em que o Brasil se 
redemocratizou, uma dinâmica centrífuga ca-
racterizou a natureza da ambição política no 
Brasil, à medida que a política subnacional e os 
postos extralegislativos ganharam importância 
nas carreiras políticas. A despeito de quaisquer 
reformas recentes, o federalismo continuará a 
modelar a ambição política e, por conseguinte, 
as relações executivo-legislativo no Brasil nos 
anos futuros.” (2003, p. 211)

A premissa assumida para aquele trabalho é a de que a dinâmica da trajetória 
dos atores políticos no Brasil tem características muito peculiares, e a constru-
ção das carreiras não se processa necessariamente dentro de um único poder, 
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no caso o Legislativo, e tampouco exclui movimentações entre esferas diversas, 
como o estado e o município. No paradigma de Samuels, baseado nas motivações  
dos incumbents11 norte-americanos, ao atingir a House of Representatives, o 
parlamentar comprometido com a carreira legislativa se empenharia em man-
ter sua cadeira, o que não ocorre no caso brasileiro pela inexistência de atrati-
vos como o princípio de senioridade nas comissões e um poder explícito para a 
influência nas políticas públicas. Se por um lado essas afirmações não deixam de 
apontar para características de organização que podem ser localizadas na Câmara 
dos Deputados, por outro não levam em consideração os condicionantes da movi-
mentação dos quadros políticos no país.

A Câmara dos Deputados na perspectiva de 
pesquisadores brasileiros

Santos (2003, p. 130), em discussão sobre a estrutura de oportunidades políti-
cas no Brasil, em um contexto de presidencialismo de coalizão, aponta que “no 
Brasil (...) as fronteiras do sistema político não são demarcadas pela separação 
dos poderes, mas existe, sim, uma delimitação, ainda que caracterizada por um 
complexo de postos e posições políticas, que incluem cargos no Executivo, ele-
tivos ou não”. A afirmação do autor é embasada por minuciosa análise da inser-
ção política prévia dos candidatos eleitos entre 1946 e 1999 para a Câmara dos 
Deputados, que revela que, no período, ao menos 70% dos candidatos já haviam 
vivenciado algum cargo eletivo no Legislativo: vereador, deputado estadual,  
deputado federal ou senador. No Poder Executivo, somadas as passagens pelos 
postos eletivos de prefeito ou vice, governador ou vice, e presidente ou vice, a 
média revela que mais de 20% dos ocupantes de uma cadeira na Câmara dos  
Deputados detêm uma razoável expertise política vivenciada no Poder Executi-
vo. O autor apresenta dados que revelam, ainda, que 25% dos deputados eleitos 
para a Câmara dos Deputados no pós-guerra atuaram como autoridades não 
eleitas no nível estadual, principalmente como secretários de Estado, visto que 
uma média de 20% dos deputados federais tiveram experiências no primeiro 
escalão dos governos estaduais. Retomaremos essa questão mais adiante.

Duas considerações apontadas por Santos (2003) também podem ser consideradas re-
levantes para os propósitos desta pesquisa: a primeira é a de que é verdade que determi-
nados deputados federais, se também políticos de alta visibilidade, costumam deixar a 
Câmara. Contudo, os dados mostram que os mesmos políticos são sistematicamente 

11 Refere-se ao parlamentar no exercício do mandato.
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atraídos para retornar ao Legislativo.Se a ambição política sinaliza ao político brasi-
leiro que o Congresso não é prioritário, nem por isso este deixa de ser fundamental. A 
questão passa a ser em que grau e em que papel a instituição atua com relação às finali-
dades políticas dos agentes. Em segundo, se é verdade que o sistema eleitoral permite 
a “oxigenação” política do Parlamento, vê-se que tal “oxigenação” é feita com quadros  
políticos socializados, seja em postos eletivos, em postos estaduais ou locais, seja em 
cargos burocráticos do primeiro escalão estadual. Finalmente, com relação ao proble-
ma da demarcação da esfera política no Brasil, claro está que esta deve ser considera-
da em um sentido mais amplo. Ao incluirmos postos da burocracia e cargos eletivos 
no Executivo como fatores de socialização política, percebemos que dificilmente um 
político alcança o Parlamento sem ter tido algum tipo de experiência política.

Sem descaracterizar o interesse legítimo pela competição ao cargo de prefeito, 
são apresentadas a seguir algumas circunstâncias que demonstram a multiplici-
dade de obstáculos a serem transpostos para viabilizar a continuidade na carreira 
legislativa, de modo a tornar concebível a hipótese de que a competição ao cargo 
majoritário municipal pode ser inserida em uma das possibilidades estratégicas 
que tendem a contribuir para o sucesso reeleitoral no pleito subsequente.

Carvalho (2003), ao estudar a morfologia da competição eleitoral nos estados/
distritos brasileiros, aponta que “em se tratando das eleições para a Câmara dos 
Deputados, os estados constituem-se em nada mais do que nossos distritos do 
ponto de vista legal (...), e que a unidade eleitoral de fato no Brasil tem por 
sede o município” (p. 68). Continua o autor: “ (...) quando defendemos que o 
município tem esse estatuto, estamos a sugerir que é ali onde de fato se trava a 
competição por votos entre os postulantes a mandatos eletivos na Câmara dos 
Deputados”. Nesse ponto, o autor apresenta, como uma das evidências, que os 
deputados alocam, em média, mais de 92% das emendas individuais ao orça-
mento para suas bases municipais e não para a esfera estadual. Para além dessas 
premissas, o autor constata que, diversamente do apontado pela literatura que 
enfatiza uma suposta fragmentação do sistema político brasileiro, “observa-se 
(...) que a competição política nos municípios do país se desenvolve em formato 
acentuadamente concentrado em alguns poucos candidatos” (p. 72). Ao analisar 
as candidaturas para deputado federal nas eleições de 1994 e 1998, Carvalho 
encontra a média de 5,7 candidatos efetivos por município para o primeiro plei-
to e 5,5 para o segundo, apontando ainda a manutenção do padrão ao longo do 
tempo decorrido entre as duas eleições.
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Além da alta concentração eleitoral nos municípios, há uma substancial am-
pliação do número de competidores por cadeiras na Câmara dos Deputados nas 
duas últimas décadas: em 1986, última eleição antes da nova Constituição, a 
média era de 3,9 candidatos por vaga. Em 2006, essa média atingiu a marca de 
8,8 competidores para cada cadeira na Câmara dos Deputados (UCAM – s.d.), 
de modo que podemos imaginar uma corrida com múltiplos obstáculos, na qual 
o competidor precisa melhorar a sua marca a cada nova competição: são mais 
competidores para disputar a primeira rodada classificatória, que definirá aque-
les que estarão efetivamente no páreo da eleição, integrando o pequeno e con-
centrado grupo de competidores principais. Nessa configuração, há mais um ele-
mento a ser considerado: a mobilidade parlamentar das assembleias legislativas 
para a Câmara dos Deputados que, na média, representa 12,3% da bancada fe-
deral eleita nas cinco eleições posteriores à Constituição de 1988 (UCAM – s.d.). 
Nesse multivariado mosaico de possibilidades, acrescenta-se o indício de que 
também o Legislativo municipal tem se movimentado em busca dos assentos da 
Câmara dos Deputados em anos recentes.

Nicolau (2006), ao fazer uma análise do funcionamento do sistema de lista aber-
ta no Brasil, particularmente nas eleições para a Câmara dos Deputados, avalia, 
entre outras questões, a relação dos deputados com as bases eleitorais. O autor 
aponta que, em síntese realizada por Galaguer (apud NICOLAU, 2006), boa parte 
dos estudos é direcionada para o fato de que, para além de uma relação baseada 
no atendimento particularista, seja mobilizando projetos clientelísticos ou ações 
relacionadas à defesa de interesse da circunscrição eleitoral, existe o investimento 
de esforços na vida legislativa e no reforço da reputação partidária. 

De fato, ao competirem nas eleições às prefeituras municipais, os deputados fe-
derais manifestam publicamente o interesse na vitória eleitoral e no efetivo exer-
cício do cargo de prefeito. Mas é relevante apontar que as possibilidades advindas 
dessa movimentação são altamente favoráveis à continuidade da carreira parla-
mentar: manter a evidência da imagem na base eleitoral; atuar na oposição ao 
partido que detém o poder no município; garantir a primazia de seu partido em 
sua base eleitoral, assegurando seu próprio espaço dentro da agremiação e, na so-
matória desses fatores, antecipar os esforços à reeleição à Câmara dos Deputados, 
cada vez mais competitiva e mais onerosa para os candidatos. 

Ademais, tomando por ponto de partida o município como o ente da federação 
que deflagra o processo decisório na arena eleitoral, tanto para as instâncias  
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estaduais quanto federais, e o envolvimento de deputados federais nas campa-
nhas eleitorais municipais como uma constante no repertório político brasileiro, 
tem-se no contexto pós Constituição de 1988 um fenômeno político original 
que arremessa o deputado federal às disputas eleitorais municipais, em movi-
mento inverso à tradicional condução do político municipal que atinge a esfera 
do Legislativo fe deral como resultante de uma trajetória política em ascensão. 
Essa via de mão dupla parece apontar para a relevância assumida pelos muni-
cípios, notadamente as capitais, no processo que se poderia chamar de retroa-
limentação do sistema pela via eleitoral, fechando um ciclo completo entre as 
esferas municipal e federal.

É importante realçar o aspecto da originalidade institucional do status assumido 
pelo município no novo ordenamento constitucional brasileiro, cuja originali-
dade pode causar alguma distorção na aplicação direta de modelos nos quais a 
realidade apresenta configurações muito diversas do laboratório institucional 
instalado no Brasil com a Constituição de 1988. Coube ao município, ao ser 
constitucionalmente definido como ente autônomo, alçar um posicionamento 
de destaque na hierarquia das esferas, tornando o municipalismo uma força 
crescente e marcante na configuração política brasileira.

A Constituição Federal de 1988 e a ruptura 
do paradigma municipal

A Constituição Federal de 1988 trouxe aos municípios autonomia de tal na-
tureza que acarretou alterações significativas na dinâmica da representação 
política, visto que cada uma das municipalidades constituídas, ao tornar-se 
parte integrante do pacto federativo brasileiro, se tornou, ao mesmo tempo, 
um microcosmo com competências e prerrogativas consideravelmente próxi-
mas às dos estados, de modo a constituírem-se em polos de intensa atrati-
vidade eleitoral.

O art. 1º da nova Constituição, ao grafar que “A República Federativa do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado democrático de direito (...)” apresenta o prenúncio da 
ruptura do paradigma vigente, reforçado pelo art. 18, caput, daquela Carta: “a 
organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compre-
ende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, 
nos termos desta Constituição”. De fato, Fernandes (2008, p. 621) evidencia 
esse aspecto transformador ao afirmar que “o município brasileiro alcançou, 
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com a promulgação da Constituição Federal de 1988, uma posição de destaque 
no pacto federativo organizado por aquela Carta jamais obtida na trajetória 
constitucional pátria anterior ou mesmo nos ordenamentos constitucionais de 
outros países, ao ser expressamente mencionado como parte da federação”.

Na Carta de 1988 encontram-se discriminadas todas as competências atribuídas 
aos municípios, destacando-se por sua primordialidade a capacidade de auto-or-
ganizar-se, por intermédio da edição de sua lei orgânica, conforme art. 29, caput. 
No que diz respeito ao interesse específico deste estudo, vale salientar que a legis-
lação local não diz respeito somente às leis votadas pela Câmara e promulgadas 
pelo prefeito, “mas também aos regulamentos expedidos pelo Executivo” (FER-
NANDES, 2008). É uma gama de prerrogativas que torna o exercício do poder mu-
nicipal bastante atrativo, com possibilidades cujo escopo excede em grande medi-
da as limitações encontradas no exercício de um mandato parlamentar na Câmara 
dos Deputados. Há ainda a competência para promover o ordenamento territorial 
urbano, este regulado pelas diretrizes contidas na Lei Federal no 10.257/01 – o 
Estatuto das Cidades; criar e suprimir distritos; e prestar serviços públicos de in-
teresse local, como transporte coletivo, educação infantil, ensino fundamental e 
atendimento à saúde.

A consagração da eletividade periódica dos prefeitos, vice-prefeitos e vereado-
res de todos os municípios, incluindo as capitais, estâncias hidrominerais e mu-
nicípios em áreas declaradas de segurança nacional, contribui para consolidar 
o princípio de autonomia municipal, pois a existência de indicações de outros 
entes – União e estado – para o cargo de prefeito nos municípios descritos se-
ria incompatível com a autonomia municipal emanada pela nova Carta. É tam-
bém na Constituição de 1988 que se assiste à introdução do segundo turno nos 
municípios com mais de 200 mil eleitores, no caso de nenhum candidato obter 
maioria absoluta de votos no primeiro turno de votação, e é nela também que 
se encontra definido que as eleições para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores 
seguirão as mesmas regras aplicáveis às eleições no âmbito estadual e federal, 
assim como a duração dos mandatos e as regras de inelegibilidade. 

É na competência para arrecadar seus tributos e aplicar suas rendas, no entan-
to, que o município completa o rol de prerrogativas para o exercício integral de 
sua autonomia, visto que “a ausência de tais receitas acarretaria a dependência 
da municipalidade em relação aos estados ou à União, que forneceriam recursos 
apenas na medida de seus próprios interesses e não dos interesses da localidade”  
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(FERNANDES, 2008, p. 630). O elenco de impostos a serem instituídos pelos 
municípios está disposto no art. 156 da Constituição, e são “os impostos sobre 
a propriedade predial e territorial urbana; sobre transmissão inter vivos, a qual-
quer título, por ato oneroso, de bens imóveis, exceto os de garantia, bem como 
cessão de direitos a sua aquisição; e sobre serviços de qualquer natureza, não com-
preendidos no art. 155, II, da Constituição, definidos em lei federal”. A mesma 
Carta “estabeleceu ainda sistema participativo de arrecadação, mediante trans-
ferências, no qual os municípios recebem parcelas de impostos arrecadados por 
outros entes” (FERNANDES, 2008, p. 631). Há também o Fundo de Participação 
dos Municípios, conforme art. 159, I, “b”; e, no mesmo artigo, em seus §§ 3º e 4º, a 
participação em valores transferidos aos respectivos estados, sendo possível ainda 
a instituição de taxas que decorram da prestação de serviços ou da realização de 
obras relacionadas às competências dos municípios. É importante salientar que 
não é permitido aos municípios a criação de novos impostos, cuja competência 
está restrita à União.

Como se torna nítido, os municípios, ao serem alçados à posição de componen-
tes da federação a partir da Constituição Federal de 1988, ao lado dos estados e 
do Distrito Federal, deixaram a condição “de mera unidade administrativa infe-
rior que ocupavam nos regimes constitucionais anteriores” (FERNANDES, 2008,  
p. 635). O autor aponta ainda que nem mesmo as restrições impostas por normas 
posteriores nos 20 anos que se seguiram à promulgação da Constituição Federal 
de 1988 foram capazes de ferir o cerne da autonomia municipal emanada por 
aquela Carta, visto que esta autonomia pode ser considerada uma cláusula pé-
trea, por intermédio do art. 60, § 4º, I, in verbis: “não será objeto de deliberação a 
proposta de emenda tendente a abolir (...) a forma federativa de Estado”.

A Constituição Federal de 1988, cuja originalidade transcende a própria his-
tória dos municípios no contexto brasileiro, passa a ser apontada pelo direito 
comparado como experiência única em um universo de países tomados como 
referência, como França, Estados Unidos e Itália. Esse novo paradigma mo-
vimentou as estruturas e engrenagens municipais, alterando a percepção de 
poder local e o padrão vigente dos ocupantes do cargo de prefeito, não mais 
restritos às indicações de governadores e interventores, tampouco se restrin-
gindo ao poder de barganha dos coronéis. Esses fatores podem responder pela 
elevada atratividade eleitoral que os municípios passaram a exercer a partir da 
Constituição Federal de 1988, incluindo entre os interessados os deputados 
federais em exercício na Câmara.
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A configuração institucional da Câmara 
dos Deputados e os deputados prefeitáveis

Ao examinarmos as circunstâncias que envolvem a candidatura a prefeito de um 
deputado federal em exercício na Câmara dos Deputados, a partir da promul-
gação da Constituição Federal de 1988, observamos que as eleições municipais 
daquele ano marcaram duas distinções em relação ao período anterior: foram 
as primeiras eleições realizadas sob a égide da Nova Constituição e as primeiras 
eleições municipais que apresentaram um calendário eleitoral deslocado tempo-
ralmente em relação às eleições federais e estaduais, localizado exatamente na 
metade da legislatura parlamentar na Câmara dos Deputados. É relevante lem-
brar-se ainda que a Emenda Constitucional 25/85 restabeleceu eleições diretas 
para prefeitos e vice-prefeitos das capitais dos estados, dos municípios conside-
rados de interesse de segurança nacional e daqueles em cujos territórios existem 
estâncias hidrominerais naturais.

Conjugados a esses fatores, deve-se registrar ainda que, de acordo com as re-
gras institucionais vigentes na Câmara dos Deputados, não há necessidade de 
o deputado federal se desincompatibilizar do mandato legislativo para concor-
rer a uma eleição municipal, nem sequer comunicar à Casa a candidatura ao 
pleito. Sabe-se ainda que muitos dos deputados que não concorrem às eleições 
estão envolvidos com as campanhas em suas regiões, o que ocasiona “recessos 
brancos” na Câmara dos Deputados durante o período eleitoral, com as ses-
sões deliberativas realizadas em períodos concentrados, facilitando o retorno 
dos competidores às bases eleitorais. Ademais, os deputados ainda mantêm 
seus subsídios e a estrutura que viabiliza o exercício do mandato mobilizada 
durante todo o período da campanha, e não há qualquer ônus para a continui-
dade do exercício do mandato após o término das eleições, caso o candidato 
não seja eleito. Os estímulos altos e ônus baixos, comparativamente às elei-
ções federais, permitem que a opção em concorrer traga vantagens para além 
do próprio cargo em disputa.

Os deputados prefeitáveis, as eleições municipais 
a partir da Constituição Federal de 1988 e a reeleição 
à Câmara dos Deputados

Neste ponto, analisaremos, em conjunto, a participação de todos os deputados 
prefeitáveis nas seis eleições às prefeituras municipais pós-Constituinte: 1988, 
1992, 1996, 2000, 2004 e 2008. O objetivo é o de perceber se há algum padrão 
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relevante para todo o período, bem como verificar o resultado eleitoral obtido 
pelos deputados prefeitáveis não eleitos às prefeituras, em relação à tentativa de 
se reeleger para a Câmara dos Deputados. 

Na análise da distribuição por estado das candidaturas dos deputados federais 
às eleições para prefeito ocorridas no segundo ano do exercício do mandato par-
lamentar, percebe-se que há participação consistente em todos os estados, para 
todas as eleições municipais realizadas a partir da Constituição Federal de 1988. 
Com exceções pontuais, houve a participação de deputados federais originados 
de todas as bancadas estaduais em exercício na Câmara dos Deputados em pra-
ticamente todas as eleições, o que afasta a hipótese de se tratar de um fenômeno 
político regional ou sazonal. Com uma variação inferior a nove pontos percen-
tuais entre todas as eleições do período, vemos que, na média nacional, 18,1% 
dos deputados federais em exercício na Câmara dos Deputados concorreram às 
eleições para as prefeituras ocorridas no final do primeiro biênio de seus man-
datos nas seis eleições municipais a partir de 1988, o que demonstra tratar-se 
de um fenômeno político consistente e relevante.

Tabela 1 – Percentual de deputados federais candidatos  
a prefeito e vice-prefeito nas eleições municipais, em relação  

à bancada dos estados – 1988-2008

Nº UF
1988 
%

1992 
%

1996 
%

2000 
%

2004 
%

2008 
%

Total 
%

1 ES 20,0 40,0 50,0 30,0 30,0 10,0 30,0
2 SC 12,5 25,0 37,5 25,0 25,0 43,8 28,1
3 RS 12,9 6,5 35,5 32,3 25,8 25,8 23,1
4 MT 12,5 12,5 37,5 37,5 25,0 12,5 22,9
5 SP 18,3 26,7 25,7 30,0 15,7 15,7 22,0
6 RJ 19,6 34,8 21,7 10,9 23,9 19,6 21,7
7 RO 37,5 12,5 25,0 12,5 12,5 25,0 20,8
8 AP - 12,5 12,5 12,5 25,0 50,0 20,5
9 AM 12,5 37,4 12,5 - 25,0 25,0 18,8
10 MA 5,6 27,8 11,1 22,2 16,7 33,3 19,4
11 BA 10,3 15,4 17,9 20,5 10,3 28,2 17,1
12 AL 22,2 - 22,2 44,4 - 11,1 16,7
13 PA 5,9 17,6 29,4 29,4 5,9 11,8 16,7
14 PE 12,0 8,0 16,0 12,0 24,0 28,0 16,7
15 RN 25,0 12,5 12,5 12,5 25,0 12,5 16,7
16 MG 13,2 20,8 18,9 11,3 17,0 11,3 15,4
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Fontes: Brasil (2009a), Brasil (2009b), Diap (2000) e Correio Braziliense (1988). 
Elaboração: Matos (2009).

Os deputados prefeitáveis e os partidos

Durante o período analisado – 1988 a 2008 –, 35 agremiações partidárias 
tiveram representação na Câmara dos Deputados, dos quais nove lançaram 
candidatos a prefeito em todas as seis eleições municipais compreendidas 
naquele período, perfazendo 83,5% das candidaturas de deputados federais 
às eleições às prefeituras. Apesar de ser um percentual expressivo, foi ne-
cessário, neste ponto, enfrentar duas questões importantes para manter, ao 
máximo, a consistência dos dados. A primeira delas diz respeito aos dados 
das bancadas partidárias utilizados na pesquisa: trata-se das bancadas de 
eleição à Câmara dos Deputados, que apresentam discrepâncias em relação 
à bancada de posse no Legislativo, no ano posterior às eleições, em virtude 
das mudanças de partido dos candidatos eleitos, iniciativa respaldada na le-
gislação vigente à época. Ainda sobre o quantitativo das bancadas, para além 
das discrepâncias entre as bancadas de eleição e de posse, é fundamental 
registrar-se a criação do PSDB em junho de 1988, com a formação de uma 
nova bancada, cujos dados não são apreendidos nem na bancada de eleição 
nem da de posse da legislatura 1987-1991, tampouco nas migrações partidá-
rias decorrentes do processo de formação de um novo partido. Note-se que o 
PSDB é o exemplo mais emblemático dessa situação, mas não é o único.

Nº UF
1988 
%

1992 
%

1996 
%

2000 
%

2004 
%

2008 
%

Total 
%

17 PR 16,7 23,3 23,3 6,7 13,3 6,7 15,0
18 TO - 12,5 37,5 12,5 - 12,5 15,0
19 GO 17,6 11,8 17,6 23,5 11,8 5,9 14,7
20 AC - 12,5 37,5 - 12,5 25,0 14,6
21 MS 12,5 12,5 25,0 12,5 25,0 - 14,6
22 CE 4,5 9,1 18,2 18,2 27,3 9,1 14,4
23 RR - 25,0 12,5 25,0 - 12,5 13,6
24 SE - - 25,0 12,5 12,5 25,0 12,5
25 PI 20,0 - 10,0 20,0 - 20,0 11,7
26 PB 16,7 - 16,7 8,3 - 8,3 8,3
27 DF - - - - - - 0,0

Total 13,8 18,3 22,6 18,9 16,6 18,1 18,1
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A segunda questão diz respeito às fusões de várias agremiações ao longo do perí-
odo. Se por um lado nove partidos participaram de todas as eleições municipais, 
as demais agremiações apresentaram uma participação aparentemente dispersa 
ao longo do tempo, dificultando a análise concebida em termos da trajetória 
temporal das eleições. Uma análise mais atenta, no entanto, revelou um dado 
interessante para os propósitos deste estudo: em conjunto, um determinado 
grupo de partidos seguiu uma trajetória comum, de modo a possibilitar a visu-
alização de um continuum de participação nos pleitos municipais em questão. 
Para tornar claro o encadeamento observado, tome-se por referência Nicolau 
(2007a): o PTR fundiu-se com o PST em 1993, passando a chamar-se Partido 
Progressista (PP). No mesmo ano, o PDS fundiu-se com o PDC, passando a cha-
mar-se Partido Progressista Reformador (PPR). O PPR fundiu-se com o PP em 
21/9/1995, passando-se a chamar Partido Progressista Brasileiro (PPB) que, em 
posterior mudança de nomenclatura, passa a denominar-se PP.

Toda essa movimentação, tomada em conjunto, atende a um critério fundamen-
tal: há participação de todas as agremiações nas eleições municipais, cada uma 
em seu tempo de existência, até a confluência à sigla da agremiação final, PP 
(Partido Progressista). Dessa forma, optou-se por realizar a somatória de todas 
as participações como se fora o continuum de uma mesma agremiação, apresen-
tando dupla vantagem para o escopo deste trabalho: corrige, em parte, as dis-
torções dos quantitativos das bancadas ocasionadas em virtude das migrações 
partidárias em tempos diversos aos registrados por aquelas bases de dados e 
eleva para 93,8% as candidaturas de deputados federais aos pleitos municipais 
inseridos em agremiações que participaram em todos os pleitos municipais do 
período, conferindo maior substância aos dados e à análise. 

Feitas essas ressalvas, ao observar-se a Tabela 2, os partidos foram hierarqui-
zados pela magnitude da participação nas eleições municipais para prefeito em 
relação às suas próprias bancadas, de modo a permitir a visualização da energia 
despendida pelas agremiações naqueles pleitos. O PSOL e o PV, a despeito da 
participação expressiva nas eleições municipais de 2008, foram reunidos aos 
partidos que, pela descontinuidade e baixa incidência de participação, foram 
agrupados em “Outros”.
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Tabela 2 – Deputados federais candidatos a prefeito,  
por partido – 1988-2008

Percentual do total de candidatos a prefeito por partido  
em relação ao total da bancada partidária  

e percentual do total de candidatos por partido  
em relação ao total de candidatos no período.

Fonte: Brasil (2009a) e Brasil (2009b). 
Elaboração: Matos (2009).

Como ponto de partida, retomamos que os principais partidos, detentores das 
maiores bancadas na Câmara dos Deputados, lançaram candidatos às prefeituras 
sistematicamente em todas as eleições pós-Constituição de 1988. A distribui-
ção da participação partidária nas eleições municipais apresenta continuidade e 
certa homogeneidade, o que parece sinalizar que as candidaturas de deputados 
federais às prefeituras estão inseridas na estratégia dos partidos com represen-
tação na Câmara dos Deputados.

Apesar de se estar analisando a participação de deputados federais nas eleições 
às prefeituras, é preciso manter o foco nas eleições à Câmara, visto que um dos 
objetivos deste trabalho é o de averiguar o impacto das eleições municipais sobre 
as legislativas no pleito seguinte. Ao analisar as dinâmicas político-institucio-
nais locais e nacionais nas eleições de 1998 para a Câmara dos Deputados, para 
perceber quais os diferenciais apresentados pelos deputados federais reeleitos 
para a legislatura iniciada em 1999, Pereira e Rennó (2001) apontam que “es-
tudos sobre os efeitos do sistema eleitoral sobre o sistema partidário mostram  

No Partido
Cadeiras 
Total (no)

Candidatos 
Total (no)

Bancada 
(%)

Candidatos 
(%)

1 PL – PR 100 26 26,0 4,7

2 PCdoB 50 13 26,0 2,4

3 PSB 96 24 25,0 4,4

4 PT 332 80 24,1 14,5
5 PSDB 337 73 21,7 13,3

6 PDT 174 36 20,7 6,5

7 PTB 165 33 20,0 6,0

8 PP 342 57 16,7 10,4
9 PMDB 721 110 15,3 20,0

10 PFL – DEM 544 64 11,8 11,6

11 Outros 181 34 18,8 6,2

Total 3042 550 18,1 100,0
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que algumas características do sistema eleitoral brasileiro condicionam a com-
petição política”. Ao analisar os trabalhos de Lucas, Tavares, e Ames (apud PE-
REIRA e RENNÓ, 2001), os autores apontam que uma primeira repercussão do 
sistema eleitoral é a personalização do processo político e observam que o siste-
ma majoritário para eleições dos cargos do Executivo e o sistema de lista aberta e 
representação proporcional para as eleições legislativas tendem a concentrar o pro-
cesso eleitoral na figura do candidato e não na do partido. Além disso, apontam tam-
bém que a lista aberta estimula a competição entre candidatos do mesmo partido, 
levando-os a ter pouco controle sobre as estratégias escolhidas pelos seus membros 
durante a campanha.

A consideração de que tanto o sistema majoritário utilizado para as eleição dos 
prefeitos quanto o sistema de lista aberta e representação proporcional em uso 
para as eleições à Câmara dos Deputados tornam central a figura do candidato, 
e não a do partido, justifica o empenho dos parlamentares em concorrer às pre-
feituras. É preciso levar em conta, ainda, que os parlamentares encontram-se 
diante de uma dupla disputa: a primeira é intrapartidária, com o objetivo de 
conquistar espaço dentro do próprio partido para viabilizar a candidatura muni-
cipal quando mais de um competidor se dispõem à mesma localidade. A segunda 
disputa é interpartidária, na luta por vencer os adversários políticos no muni-
cípio, que em grande medida são originados na Câmara dos Deputados. Tanto 
a disputa intrapartidária, que precede a definição dos competidores dentro da 
agremiação – e da qual pouco se conhece – quanto a disputa interpartidária, já 
no âmbito eleitoral nos municípios, podem ser associadas à antecipação de es-
forços à próxima eleição para a Câmara dos Deputados.

Ao observar-se, finalmente, o resultado eleitoral obtido pelos deputados prefei-
táveis para todo o período analisado (Tabela 3), verificamos que 18,1% dos can-
didatos obtiveram sucesso nas eleições às prefeituras municipais. Nesse tópico, 
considera-se relevante apontar que Carvalho (2000), ao realizar pesquisa com 280 
deputados federais em 1999, abordou entre outros temas, a relação dos depu tados 
com suas bases eleitorais e solicitou-lhes a classificação de 17 itens, de acordo com 
a importância para a obtenção de sucesso eleitoral. O item classificado em primei-
ro lugar revela que visitar frequentemente os municípios em que foram votados é a 
atividade mais importante para o conjunto de deputados e para todos os partidos, 
demonstrando a importância central da conexão com a vida municipal. Ao instar 
os deputados a identificarem a base social de suas votações, Carvalho (2000, p. 
92-93) obteve como retorno que quase metade deles (48,4%) não conseguiram 
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definir qualquer setor específico que pudesse ser associado aos seus mandatos, de-
finindo a si próprios como representantes da categoria “o povo em geral”, catego-
ria mais facilmente associável a áreas geográficas do que a qualquer segmento de 
opinião. Nicolau (2006) apresenta a seguinte reflexão a respeito da prestação de 
contas eminentemente geográfica dos deputados federais: “durante a campanha 
eleitoral os candidatos escolhem diferentes estratégias de concentração ou disper-
são de seus recursos pelo território. A decisão de onde concentrar a campanha (se 
em um, poucos ou muitos municípios) está, em geral, relacionada ao perfil político 
e à disponibilidade de recursos. Uma liderança com forte vínculo com um deter-
minado município (vereador ou ex-prefeito de uma cidade), por exemplo, prova-
velmente tenderá a concentrar sua campanha em uma área circunscrita do estado. 
Por outro lado, uma liderança com trajetória política mais abrangente (secretários 
de estado, parlamentares com visibilidade na mídia estadual, lideranças de grupos 
não concentrados geograficamente) pode dispersar seus recursos de campanha 
por diversas áreas do estado”. É bem provável que nesse entendimento possamos 
buscar a memória do cálculo eleitoral realizado pelos deputados prefeitáveis ao 
definirem as localidades para as quais direcionarão suas energias.

Tabela 3 – Deputados federais eleitos prefeitos por 
unidade da federação 1988-2008

UF
Bancada 
estadual Candidatos(no) Eleitos (no)

% Cand./ 
bancada

% Eleitos/ 
bancada

ES 60 18 10 30,0 16,7

SC 96 27 9 28,1 9,4

RS 186 43 13 23,1 7,0

AM 48 9 3 18,8 6,3
MT 48 11 3 22,9 6,3

RO 48 10 3 20,8 6,3

SP 400 88 25 22,0 6,3

MG 318 49 19 15,4 6,0
TO 40 6 2 15,0 5,0

PE 150 25 7 16,7 4,7

RJ 276 60 12 21,7 4,3

BA 234 40 10 17,1 4,3
SE 48 6 2 12,5 4,2

GO 102 15 4 14,7 3,9

PA 102 17 4 16,7 3,9

AL 54 9 2 16,7 3,7
MA 108 21 4 19,4 3,7

PI 60 7 2 11,7 3,3
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Fonte: Brasil, Tribunal Superior Eleitoral, e Brasil, Câmara dos Deputados. 
Elaboração: Matos (2009). 

Nesse ponto, retomamos o estudo de Santos (2003, p. 127-128) sobre o pro-
cesso de recrutamento de legisladores no Brasil entre 1946 e 1999, para termos 
acesso a dados relativos à inserção política prévia dos candidatos eleitos, dis-
tribuídos em três períodos, a saber: 1947-1967, 1967-1987 e 1987-1999. Para 
realizar-se uma análise dos deputados federais em relação à vinculação com a 
esfera municipal, são reproduzidos, na Tabela 4, somente os dados referentes 
aos cargos eletivos municipais, tanto os do Executivo quanto os do Legislativo, 
acrescidos dos dados referentes à legislatura de 2007-2011.

Tabela 4 – Deputados federais com passagens 
por cargos executivos municipais: 

1946-1967, 1967-1987, 1987-1999 e 2007-2011 

1946- 
1967

1946- 
1967

1967- 
1987

1967- 
1987

1987- 
1999

1987- 
1999

2007- 
2011

2007- 
2011

Prefeito 
ou vice 341 20,40% 322 16,20% 252 16,70% 119 23,20%
Outros 
cargos/Sem 
passagem 1.329 79,60% 1.664 83,80% 1.255 83,30% 394 76,80%

Total 1.670 100,00% 1.986 100,00% 1.507 100,00% 513 100,00%

Fontes: 1946 a 1999: Santos (2003); legislatura 2007-2011: sítio oficial da Câmara 
dos Deputados.

UF
Bancada 
estadual Candidatos(no) Eleitos (no)

% Cand./ 
bancada

% Eleitos/ 
bancada

CE 132 19 4 14,4 3,0

PB 72 6 2 8,3 2,8

AP 44 9 1 20,5 2,3
RR 44 6 1 13,6 2,3

PR 180 27 4 15,0 2,2

AC 48 7 1 14,6 2,1

MS 48 7 1 14,6 2,1
RN 48 8 1 16,7 2,1

DF 48 0 - 0,0 -

Total 3042 550 149 18,1 4,9
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Fontes: 1946 a 1999: Santos (2003); legislatura 2007-2011: sítio oficial da Câmara 
dos Deputados.

Ao observar-se a Tabela 4, nota-se na legislatura 2007-2011 da Câmara dos  
Deputados a maior participação de deputados federais que exerceram cargos de 
prefeito ou vice em todo o período aferido, que atravessa a República de 46, o 
período autoritário e a redemocratização do país, com uma lacuna de dados para 
as legislaturas 1999-2003 e 2003-2007. Focalizando-se apenas a legislatura de 
2007-2011, para além da participação consideravelmente mais expressiva em 
todo o período analisado, obtêm-se indicações sobre a dinâmica eleitoral entre o 
Poder Executivo municipal e o Legislativo federal: enquanto 23,2% da bancada 
são compostos por deputados federais que, antes de eleitos para esta legislatura, 
haviam exercido cargos de prefeito ou vice, 18,1% dessa mesma bancada concor-
rem às eleições para as prefeituras decorridos menos de dois anos da posse no 
Legislativo federal. 

O que essa movimentação pode revelar? Há indícios claros de que essa movimen-
tação revela a importância tanto do cargo de prefeito quanto do de depu tado fe-
deral para a carreira política e que ambas as possibilidades integram a dinâmica 
eleitoral de forma consistente, configurando-se em um padrão previsível e não a 
busca isolada de interesses particulares a partir de estratégias apenas pessoais. Se-
gundo Bezerra (1999), os parlamentares não identificam suas bases eleitorais com 
determinados grupos de interesse ou categorias profissionais, localizando muito 
mais as bases geográficas onde encontram sustentação e para onde retornam em 
busca de apoio. Uma dessas alternativas é concorrer às eleições municipais, para 
restabelecer proximidade, compromissos e visibilidade.

1946- 
1967

1946- 
1967

1967- 
1987

1967- 
1987

1987- 
1999

1987- 
1999

2007- 
2011

2007- 
2011

Vereador 66 4,00% 127 6,40% 90 6,00% 150 29,20%
Outros cargos/ 
Sem passagem 1.604 96,00% 1.859 93,60% 1.417 94,00% 363 70,80%

Total 1.670 100,00% 1.986 100,00% 1.507 100,00% 513 100,00%

Tabela 5 – Deputados federais eleitos anteriormente 
para cargos legislativos municipais: 

1946-1967, 1967-1987, 1987-1999 e 2007-2011
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Os resultados obtidos para os deputados que, anteriormente aos mandatos 
na Câmara dos Deputados, exerceram cargo de vereador demonstram que o  
número de ex-vereadores em exercício no Legislativo federal, na legislatura 
2007-2011, ampliou-se de maneira muito acentuada, praticamente quintupli-
cando a participação em relação aos dois períodos anteriores aferidos: de 6% 
para 29,2%. Nos dados apresentados há a lacuna de duas legislaturas – 1999-
2003 e 2003-2007 – que talvez possa contribuir para elucidar o crescimento 
vertiginoso na última legislatura apresentada, mas é possível sinalizar fortes 
indícios de que, a cada nova eleição para a Câmara dos Deputados, os verea-
dores se utilizem da mesma estratégia eleitoral facultada aos deputados fe-
derais nas eleições municipais, visto que, assim como os deputados federais 
têm condições institucionais e temporais de participar das eleições às prefei-
turas, também os vereadores têm condições – e interesse – de participar dos 
pleitos em que são disputadas as cadeiras da Câmara dos Deputados. Dessa 
forma, torna-se nítido que o fluxo a partir do legislativo municipal também 
integra a dinâmica de composição da bancada da Câmara dos Deputados, tor-
nando mais plausível o entendimento da participação dos deputados federais 
nas disputas às prefeituras como uma possibilidade adicional de sucesso em 
um mercado eleitoral altamente competitivo, com o município assumindo um 
protagonismo até recentemente associado à instância estadual.

Nota-se que há movimentos tanto dos municípios em direção à Câmara dos  
Deputados, por intermédio da ascensão de vereadores e prefeitos a deputados 
federais, quanto da Câmara dos Deputados em direção aos municípios, tanto 
para o exercício do cargo de prefeito, com seu rol de prerrogativas constitucio-
nais já visitadas neste estudo, quanto para atender a hipótese de uma pré-cam-
panha às próximas eleições no Legislativo Federal. Essa configuração reconfirma 
as considerações de Santos (2003) a respeito das fronteiras do sistema político 
no Brasil, que, segundo o autor, não são demarcadas pela separação dos poderes, 
mas delimitadas pela movimentação em um complexo de postos e posições polí-
ticas, que incluem, entre outros, cargos eletivos no Executivo.

Analisaremos a seguir a performance dos deputados federais nas eleições para 
as prefeituras das capitais, um segmento que esteve excluído do mercado eleito-
ral por força da legislação vigente até 1985, quando foram retomadas as eleições 
diretas para capitais e estâncias hidrominerais. Chamamos a atenção do leitor 
para a Tabela 6, pois ela apresenta os prefeitos das capitais a partir de 1988 e 
que exerceram o cargo de deputado federal em algum momento de sua trajetória 
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política, não tendo sido eleito para prefeito de capital necessariamente a partir 
de uma candidatura originada durante o exercício de um mandato na Câmara 
dos Deputados.

A análise dos dados apresentados revela que a administração dos maiores muni-
cípios do país – as capitais – tem sido exercida, em grande medida, por quadros 
oriundos da Câmara dos Deputados, realçando um aspecto importante da inte-
ração entre os poderes Legislativo e Executivo. 

Vinte deputados federais foram eleitos prefeitos ao concorrerem no exercício de 
seus mandatos parlamentares, e os demais integraram a bancada da Câmara dos 
Deputados antes ou depois de exercerem o cargo de prefeito de capitais, indi-
cando nitidamente uma via de mão dupla: carreiras originadas no Executivo e 
direcionadas, em momento posterior, ao Legislativo e vice-versa. Se a questão 
da socialização política for pensada a partir desses dados, temos a sinalização de 
que, de fato, o sistema político não é realmente aberto à participação de outsiders, 
conforme sinalizado por Marenco dos Santos (apud SANTOS, 2003), ao apontar 
os riscos da alta renovação na Câmara dos Deputados, uma vez que pressupõe 
que a participação na vida parlamentar brasileira seria mais uma decorrência de 
reconhecimento de méritos individuais em esferas diversas à arena política.

Na análise da performance dos deputados federais nas eleições às prefeituras 
das capitais, é importante ter em mente que a reeleição para cargos do Execu-
tivo entrou em vigor no país em 1998, com a Emenda Constitucional n° 16/97. 
O impacto da aprovação da reeleição na esfera política municipal foi o aumento 
da porcentagem de candidatos reeleitos para o cargo de prefeito. Nas eleições de 
2000, 16 dos 23 prefeitos das capitais brasileiras foram reeleitos para o segundo 
mandato. Em 2004, dos 11 prefeitos das capitais que se candidataram à reelei-
ção, oito conquistaram o segundo mandato. Essa alteração na legislação certa-
mente contribui para explicar o decréscimo no número de prefeitos oriundos da 
Câmara dos Deputados nas eleições de 2004 e 2008.
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Tabela 6 – Prefeitos de capitais que exerceram cargo  
de deputado federal – 1988-2008

Ano
Prefeitos de capitais eleitos 
deputados

Nº de capitais com 
eleições %

1988 14 25* 56,0

1992 15 26 57,7

1996 14 26 53,8

2000 15 26 57,7
2004 5 26 19,2

2008 5 26 19,2

Total 68 155 43,8

*Em 1988 não houve eleições para Palmas-TO. 
Fonte: Nicolau (2006) e Tribunal Superior Eleitoral (2008). 
Elaboração: Matos (2009).

Toda a análise feita teve o objetivo de chegar exatamente a este ponto: verificar 
o impacto da participação dos deputados que concorreram às prefeituras – e que 
não foram eleitos prefeitos – na eleição subsequente para a Câmara dos Deputa-
dos. Os dados apresentados na Tabela 7 demonstram que os deputados que foram 
candidatos a prefeito se reelegeram para a Câmara dos Deputados em percentu-
ais significativamente superiores àqueles que não foram prefeitáveis. A oscilação 
positiva varia entre 20,8% (1998) e 12,4% (2006), tornando ainda mais plausível 
a hipótese de que os deputados prefeitáveis buscam, em suas candidaturas nos 
municípios, estreitar o relacionamento com suas bases eleitorais, ampliar a visi-
bilidade e valorizar a reputação com o objetivo de ampliar as chances de sucesso 
na disputa às cadeiras da Câmara dos Deputados na eleição seguinte. Ao mesmo 
tempo em que realizam uma campanha eleitoral na esfera do município, cuja vitó-
ria seria bem-vinda, antecipam a próxima campanha às eleições à Câmara, em um 
cálculo político muito vantajoso de custos e benefícios. 

Levando-se em consideração que as fronteiras do sistema político brasileiro não 
são demarcadas pela separação dos poderes, o que se observa é a intensificação 
do intercâmbio entre o Poder Legislativo federal e o Executivo municipal, em 
decorrência de todo o processo de autonomização do município, que culminou 
na Constituição Federal de 1988. Conjugado ao desalinhamento temporal das 
eleições à Câmara e às prefeituras, tem-se o cenário ideal para acolher a estraté-
gia eleitoral dos deputados prefeitáveis como uma dinâmica inserida no sistema 
político e não como um particularismo de indivíduos dispersos e sem perspecti-
vas em busca de sobrevivência política. 
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O comparativo entre os resultados das eleições municipais e da reeleição à Câmara 
dos Deputados aponta, ainda, para um outro achado de pesquisa relevante: para 
as três eleições legislativas comparadas – 1998, 2002 e 2006 –, o sucesso eleitoral 
dos deputados prefeitáveis foi maior na reeleição à Câmara do que na eleição às 
prefeituras: enquanto 86 deputados federais foram eleitos prefeitos, 132 prefeitá-
veis foram reeleitos deputados, o que significa que o universo de deputados prefei-
táveis obteve 65% mais sucesso em se reeleger à Câmara dos Deputados e conferir 
continuidade à carreira legislativa do que em se eleger às prefeituras.

Tabela 7 – Deputados federais candidatos 
à reeleição à Câmara dos Deputados 

1998, 2002 e 2006

Fonte: Diap (2000), Brasil (2009a) e Brasil (2009b). 
Elaboração: Matos (2009). 

Os dados analisados reforçam a hipótese de que os deputados federais que se can-
didataram às eleições às prefeituras no final do primeiro biênio de seus mandatos 
legislativos podem ter realizado a antecipação de campanha eleitoral para a ree-
leição à Câmara dos Deputados na eleição subsequente. Embora não seja possí-
vel afirmar de maneira conclusiva se essa antecipação de esforços foi a motivação 
principal mobilizada para a candidatura à prefeitura, os resultados das eleições 
legislativas apontam duas sinalizações positivas a esse respeito: a primeira de-
monstra que os deputados prefeitáveis se reelegeram à Câmara em vantagem per-
centual expressiva (entre 12,4% e 20,8%) em relação aos candidatos que não con-
correram às eleições municipais. A segunda demonstra que, dentro do grupo que 

Ano 1998 2002 2006
Total (no) 443 416 433

Reeleitos (no) 288 283 267

Índice de reeleição em relação ao total (%) 65,0% 68,3% 61,7%

Candidatos à reeleição sem prefeitáveis entre  
eleições legislativas (no) 389 359 375
Reeleitos 243 238 225

Índice de reeleição CD grupo sem prefeitáveis (%) 62,5% 66,3% 60,0%

Candidatos CD prefeitáveis entre eleições legislativas (no) 54 57 58

Candidatos prefeitáveis reeleitos CD (no) 45 45 42
Índice de reeleição à CD grupo prefeitáveis (%) 83,3% 78,9% 72,4%

Eleição municipal – ano 1996 2000 2004

Deputados eleitos prefeitos 41 26 19
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concorreu às eleições para as prefeituras – os prefeitáveis – houve sucesso 65% 
maior na reeleição à Câmara comparativamente à eleição para o cargo de prefeito.

O que parece diferenciar o grupo de prefeitáveis do grupo de deputados fe derais 
que buscou a reeleição na Câmara dos Deputados no mesmo período sem a pas-
sagem pela candidatura às prefeituras é que todas as iniciativas que parecem 
favorecer a reeleição foram tomadas em conjunto pelo primeiro grupo: a relação 
com a base eleitoral foi intensificada, a visibilidade do candidato foi ampliada, 
e os prefeitáveis não apenas ganharam espaço nas disputas intrapartidárias, 
como também se fortaleceram para enfrentar as disputas interpartidárias no 
seio de suas bases eleitorais.

Conclusão

Os fatores que configuraram um cenário propício ao estabelecimento de uma 
dinâmica eleitoral entre a Câmara dos Deputados e os municípios a partir da 
Constituição de 1988 foram basicamente três: o primeiro, o status do municí-
pio, alçado à condição de componente da federação pela nova Constituição, ao 
lado dos estados e do Distrito Federal, e que, em decorrência, passou a usufruir 
de autonomia e prerrogativas equivalentes àqueles entes federados; o segundo 
diz respeito ao desalinhamento temporal das eleições municipais em relação às 
federais a partir de 1988; e, terceiro, a configuração institucional da Câmara dos 
Deputados, que torna possível a existência de deputados prefeitáveis.

Nesse cenário, buscamos compreender a nova dinâmica eleitoral e em que me-
dida podemos associar as candidaturas dos deputados prefeitáveis, no segundo 
ano de seus mandatos na Câmara dos Deputados, a uma antecipação de cam-
panha às próximas eleições legislativas federais, que ocorrem dois anos após 
as eleições municipais. Analisando as eleições municipais de 2008, obtivemos 
que 18,1% da bancada eleita em 2006 concorreram para o cargo de prefeito, ao 
mesmo tempo em que verificamos que, naquela mesma bancada, 29% dos depu-
tados federais eleitos já haviam exercido o cargo de vereador e 23,2% o cargo 
de prefeito, percentuais expressivos se comparados ao período anterior aferido, 
que é de 6% de ex-vereadores e 16,7% de ex-prefeitos para os anos compreendi-
dos entre 1987 e 1999. 

Esses dados são relevantes para dois propósitos: o primeiro, para demonstrar 
que há um fluxo eleitoral intenso, a partir do município, direcionado para as 
cadeiras da Câmara dos Deputados, visto que a mesma estratégia facultada aos 
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deputados federais, a de concorrer às eleições municipais no meio de seus man-
datos na Câmara dos Deputados, também é viável aos vereadores, na metade 
de seus mandatos nas Câmaras Municipais. O segundo, para apontar que, nes-
se contexto, as candidaturas dos deputados prefeitáveis podem ser associadas, 
com um tanto de plausibilidade, a uma antecipação de campanha às eleições 
para a Câmara dos Deputados, visto que o mercado eleitoral tornou-se ainda 
mais complexo e competitivo com as possibilidades eleitorais inseridas a partir 
da Constituição Federal de 1988.

No entanto, se não podemos afirmar a intenção de o deputado prefeitável assegu-
rar a continuidade de sua carreira no Legislativo por intermédio de uma recondu-
ção à Câmara dos Deputados, dois anos após sua candidatura e campanha eleitoral 
para prefeito municipal, podemos confirmar o resultado percentualmente mais 
expressivo obtido pelos prefeitáveis em sua recondução eleitoral àquela Casa. Ao 
analisarmos os índices de reeleição à Câmara dos Deputados nas eleições de 1998, 
2002 e 2006, percebemos que os deputados prefeitáveis não eleitos para as prefei-
turas se reelegeram para a Câmara com vantagens percentuais positivas que osci-
lam entre 12,4% e 20,8% em relação aos que não concorreram ao cargo de prefei-
to, o que adiciona mais evidências à hipótese de associação entre as candidaturas 
às prefeituras e pré-campanha eleitoral às eleições da Câmara dos Deputados, que 
ocorrem dois anos após as eleições municipais (Tabela 7). Além disso, ao compa-
rarmos o índice de retorno eleitoral no universo de deputados prefeitáveis daquele 
período, percebemos que houve 65% a mais de prefeitáveis que se reelegeram à 
Câmara do que aqueles que se elegeram prefeitos.

Ao analisarmos os dados referentes à distribuição dos deputados prefeitáveis 
ao longo das seis eleições municipais pesquisadas, averiguamos que (1) a par-
ticipação ocorre de maneira contínua em todo o período; (2) os partidos mais 
importantes representados na Câmara, detentores das maiores bancadas, lança-
ram deputados prefeitáveis em todas as seis eleições; (3) deputados prefeitáveis 
concorreram em praticamente todos os estados em todas as eleições. 

Os resultados obtidos podem ser tomados como indicativos seguros de que não 
estamos diante de iniciativas de atores isolados em busca de sobrevivência po-
lítica, mas diante de uma dinâmica eleitoral de potencial duplicado: ou o prefei-
tável conquista o cargo de prefeito ou amplia suas possibilidades de reeleição à 
Câmara dos Deputados. A segunda possibilidade contribui para a continuidade 
da carreira parlamentar.
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Nesse ponto, se retornarmos a algumas indicações de Samuels (2003) sobre a 
configuração da carreira legislativa na Câmara dos Deputados, ficará ainda mais 
evidente o risco da aplicação de paradigmas construídos em contextos muito 
diversos da realidade político-institucional brasileira. Ao concluir sua pesquisa, 
o autor afirma ter reunido evidências empíricas bastantes para afirmar que a na-
tureza da ambição política no Brasil é caracterizada por uma dinâmica centrífu-
ga a partir da Câmara dos Deputados, com seus integrantes sempre em busca de 
cargos nas esferas estaduais e municipais. O entendimento da dinâmica eleitoral 
apresentada no presente estudo demonstra a existência de um fluxo eleitoral 
de mão dupla entre a Câmara dos Deputados e os municípios, o que tornaria 
muito frágil a ideia de dinâmica centrífuga proposta por Samuels, visto que não 
se trata simplesmente de uma dispersão de energia política a partir de um vetor 
central. Uma imagem mais adequada seria a de atores políticos em movimento 
circular constante e ritmado, desempenhando seus papéis institucionais tanto 
no Legislativo quanto no Executivo, seja na instância municipal, quanto federal 
e que, a cada nova movimentação, ampliariam a própria expertise política por 
intermédio da socialização obtida em cada uma das esferas.

Quanto à questão das relações Executivo-Legislativo, o fluxo entre a Câmara 
dos Deputados e os Poderes Legislativo e Executivo municipais apresenta-se de 
tal forma acentuado, que deveria tornar plausível uma reflexão sobre o muni-
cipalismo como um vetor que parece assumir papel preponderante em relação 
ao federa lismo nessas relações, apresentando a autora, nesse ponto, uma dis-
cordância em relação à convicção de Samuels (2003, 211) de que “o federalismo 
continuará a modelar a ambição política e, por conseguinte, as relações Executi-
vo-Legislativo no Brasil nos anos futuros”.

De qualquer forma, qualquer modelo que venha a ser elaborado para a com-
preensão da dinâmica eleitoral na Câmara dos Deputados necessita levar em 
conta (1) a impossibilidade de as forças políticas contidas na Câmara dos 
Deputados serem represadas unicamente em seu âmbito institucional, visto 
que os vetores que direcionam novos atores à Câmara dos Deputados con-
tinuam em movimento intenso, e (2) a tradição brasileira de “oxigenar” a 
representação por intermédio da eleição de atores políticos percebidos como 
“novos” pelo eleitorado.
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PODERES E ATRIBUIÇÕES 
DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

DOS DEPUTADOS NO PROCESSO 
DECISÓRIO LEGISLATIVO

Fernando Sabóia Vieira

Introdução

A maioria dos trabalhos desenvolvidos na área da ciência política em relação ao 
Poder Legislativo brasileiro não tem considerado, especificamente, o papel nem 
a importância dos presidentes das Casas do Congresso Nacional no processo de-
cisório interno do Parlamento. No entanto, os presidentes da Câmara dos Depu-
tados e do Senado Federal são, com frequência, apontados, nas arenas públicas 
de debate, como personagens importantes no contexto político nacional.

Esse destaque se dá tanto pela condição de representantes de interesses de par-
tidos ou blocos parlamentares, especialmente quando integrantes de coalizões 
que dão sustentação política ao governo federal no Congresso Nacional, quanto 
por serem autoridades ocupantes de importantes postos de comando político, 
detentores de privilégios e prerrogativas capazes de lhes proporcionar posição 
relevante nos processos decisórios internos do Parlamento e, assim, influência 
na definição de políticas e rumos para o país.

Nesse contexto, estudar a atuação do presidente da Câmara dos Deputados no 
processo de formação das leis e o uso que faz de suas prerrogativas regimentais 
na organização e na condução dos trabalhos parlamentares poderá aclarar a na-
tureza de sua participação no processo decisório interno do Legislativo e revelar 
algo da importância do cargo nesse aspecto. Além disso, poderá contribuir para 
a compreensão do espaço de poder político apropriado pelo cargo de presidente 
da Câmara dos Deputados e da importância que seu exercício pode ter para as 
carreiras políticas de seus ocupantes.
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Nesse enquadramento, o objetivo deste trabalho é identificar e analisar os po-
deres e atribuições do presidente da Câmara dos Deputados previstos no Regi-
mento Interno potencialmente aptos a permitir sua intervenção no processo 
decisório das matérias legislativas.

Do ponto de vista da teoria, importantes para o estudo em causa são os tra-
balhos sobre comportamento e organização parlamentar, de índole neoinstitu-
cionalista, que buscam explicar os processos decisórios legislativos, sua orga-
nização e resultados em função do comportamento dos legisladores e das 
instituições criadas para propiciarem o alcance de seus objetivos.

Desse modo, é apresentada, inicialmente, uma revisão do debate sobre o 
processo decisório do Parlamento brasileiro, no contexto do chamado presi-
dencialismo de coalizão, com o objetivo de identificar os processos formais 
e informais envolvidos, bem como os agentes que interferem nos resultados 
legislativos, especialmente na aprovação de leis e, em consequência, na defi-
nição de políticas públicas e das plataformas de governo. Na seção seguinte 
é traçado um perfil do cargo de presidente da Câmara dos Deputados em 
termos dos poderes e atribuições que lhe são conferidos pelas instituições 
internas e pela praxe parlamentar, cotejando-se com aqueles reservados aos 
líderes partidários.

Papel do presidente da Câmara dos Deputados no processo 
decisório do Legislativo

De acordo com o Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), a esco-
lha do presidente se dá segundo uma regra de maioria do Plenário, exigindo-se 
maioria absoluta dos votos válidos para eleição em primeiro escrutínio e, caso 
nenhum candidato a alcance, disputa entre os dois mais votados, em segundo 
escrutínio, sempre com votação secreta. 

Ora, desde 1989, data da vigência do atual Regimento Interno, elaborado sob 
a égide da Constituição de 1988, nenhum partido político conseguiu, isolada-
mente, número suficiente de cadeiras na Câmara que lhe garantisse a escolha 
do presidente sem o apoio de outras agremiações, o que insere a eleição do 
presidente da Câmara dos Deputados no contexto da formação de coalizões 
parlamentares, quer para efeito de gestão interna do Legislativo, quer com vis-
tas ao apoio ao governo.
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Note-se que, embora o Regimento Interno confira formalmente à bancada do 
partido ou bloco parlamentar com maior representação na Câmara o direito de 
ocupar a Presidência, ainda que não tenha a maioria dos membros da Casa, uma 
praxe inaugurada em 1993 tem garantido a qualquer deputado, de qualquer par-
tido, a possibilidade de se apresentar como candidato ao cargo de presidente, 
independentemente de indicação da liderança partidária.

Isso tem tornado a disputa potencialmente mais pulverizada, podendo mesmo 
o pleito ser vencido por uma coalizão eleitoral ad hoc, cujo acordo de formação 
pode incluir, eventualmente, a distribuição dos demais cargos da Mesa e de pos-
tos administrativos internos.

Do ponto de vista da organização institucional do Parlamento brasileiro, detém 
o presidente da Casa importantes prerrogativas e poderes institucionais para 
a condução do processo legislativo e para a organização dos trabalhos, influen-
ciando no preenchimento de cargos e na definição da agenda de votações, além 
de ter participação destacada no controle dos recursos administrativos do Par-
lamento. Por outro lado, uma vez que tem mandato de dois anos e não pode ser 
afastado antes disso, dispõe ele de certa independência, ao menos do ponto de 
vista formal, para o exercício do cargo, até mesmo em relação ao seu partido ou 
bloco parlamentar. Além disso, o cargo confere a seu ocupante uma razoável 
quantidade de prêmios e benefícios que podem ser convertidos em capital polí-
tico próprio, fortalecendo sua carreira pública, ou distribuídos entre seus pares, 
privilegiando sua agremiação partidária ou mesmo o governo.

Externamente ao Parlamento, o presidente da Câmara dos Deputados é o se-
gundo na linha de substituição do presidente da República e é considerado 
como uma peça importante nas negociações para formação de coalizões de go-
verno e para garantir o controle de postos-chaves no Parlamento, em especial 
aqueles detentores de poderes de agenda e de interferência na atividade de ela-
boração legislativa.

Interessa, pois, aos partidos ou à coalizão de apoio ao governo o controle da Presi-
dência da Câmara dos Deputados para gerenciar o processo de tramitação e apro-
vação das leis, especialmente levando-se em conta que os projetos de iniciativa 
do presidente da República têm sua apreciação iniciada nessa Casa do Congresso 
Nacional e nela são finalizados, em caso de modificações feitas no Senado Federal. 
Desse modo, a escolha do presidente da Câmara dos Deputados pode ser influen-
ciada tanto pela composição interna das forças presentes na Casa e dos interesses 
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que atuam na busca da apropriação de benefícios do mandato, quanto pelo quadro 
político nacional, uma vez que o governo necessita do Congresso Nacional para 
aprovar leis que viabilizem a consecução de suas políticas públicas.

A questão está, pois, colocada em linha com as discussões e estudos sobre com-
portamento dos legisladores, sobre organização e funcionamento dos Parlamen-
tos e sobre seus processos decisórios internos. A tentativa de compreensão do 
modo de organização do Parlamento brasileiro, de seu processo decisório e do 
comportamento dos seus legisladores deve começar com alguma consideração 
sobre a especificidade do modelo institucional brasileiro, historicamente forja-
do e hoje consagrado na Constituição vigente. É nesse sentido que Sérgio Abran-
ches aponta para o dilema enfrentado pelos constituintes de 88, o qual, para ele, 
não dizia propriamente respeito ao sistema de representação nem ao sistema 
partidário até então existentes no país, pois esses não diferiam dos encontrados 
nas democracias modernas, mas sim ao desafio de responder à demanda por um 
ordenamento político institucional capaz de reunir e dar coerência a pressões 
advindas de uma sociedade marcada por heterogeneidades e discrepâncias, sem 
o que não haveria condições de os governos futuros intervirem com legitimida-
de no sentido de reduzir as desigualdades e responder aos interesses dos diver-
sos setores.

Para esse autor, a especificidade do modelo brasileiro resultante desse dilema 
não reside em nenhum dos seus elementos isoladamente considerados, mas 
numa inusitada combinação deles, sendo o Brasil a única democracia moderna 
a combinar representação proporcional, multipartidarismo e presidencialismo 
e, ainda, a organizar os governos com base em grandes coalizões partidárias. 
Daí a consagrada alcunha de “presidencialismo de coalizão”, para identificar 
nosso peculiar arranjo político institucional (ABRANCHES, 1988).

Estudos desenvolvidos a partir da consideração desse modelo institucional bus-
caram aplicar a teoria das coalizões formuladas em ambientes parlamentaristas 
ao caso brasileiro. 

Em especial, trata-se de investigar se esses gabinetes formados em regime 
presidencialista podem funcionar como as coalizões parlamentaristas, nas 
quais se verificam um alto grau de disciplina partidária nas decisões de ple-
nário e uma grande sintonia com as propostas legislativas advindas do go-
verno. Octavio Amorim Neto, por exemplo, busca testar e identificar o grau 
de disciplina partidária em face de fatores como a formação de gabinetes 
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(distribuição de ministérios), o decurso do tempo e a abrangência ideológica 
(AMORIM, 2000).

Essa discussão serve de pano de fundo para se tentar entender o comportamen-
to dos membros do Parlamento no Brasil, inseridos nesse sistema complexo, em 
que vários fatores institucionais e culturais interferem nas escolhas dos eleito-
res e na tomada de decisões legislativas e de governo.

Especialmente, no que diz respeito à compreensão dos processos decisórios in-
ternos do Parlamento e à participação dos diversos agentes que nele interferem, 
importa indagar sobre o efetivo controle, pelos partidos, por meio de líderes e 
dos presidentes das Casas, dos postos e dos mecanismos determinantes na tra-
mitação e aprovação de propostas de seu interesse e no impedimento do sucesso 
de iniciativas que estejam em desacordo com seus programas.

Duas vertentes teóricas vão aqui se contrapor, no esteio das principais linhas 
de análise neoinstitucionalistas hodiernas. De um lado, há os que veem o com-
portamento dos legisladores brasileiros como essencialmente vinculado a inte-
resses particulares e paroquiais, relacionados com a procura de incrementar a 
própria carreira e com o sucesso eleitoral, o que faz com que o grau de fidelidade 
seja pequeno, com que as lideranças partidárias sejam fracas e obriga o governo 
a recorrer com frequência a mecanismos de cooptação individual. De outra par-
te, estudos intentam demonstrar, contrariamente, que o grau de fidelidade dos 
membros do Parlamento em relação às orientações de seus líderes partidários 
é elevado, identificando-se nas normas internas das Casas Legislativas meca-
nismos de concentração de poderes que permitem aos líderes e ocupantes de 
postos-chave o controle dos trabalhos legislativos.

Na primeira linha, caracterizada como distributivista, Barry Ames apresenta os 
efeitos das estruturas políticas formais sobre o comportamento dos políticos e 
sobre os resultados dos processos políticos. Em sua visão, o Brasil tem uma crise 
permanente de governabilidade em razão do sistema político e eleitoral, que, de 
uma parte, produz partidos fracos e indisciplinados e, de outra, obriga o presi-
dente da República a formar coalizões de governo num Congresso que apresenta 
um grande número de atores com poder de veto. Esses atores, tendo o controle 
sobre as decisões do Parlamento, assumiriam um comportamento marcadamen-
te fisiológico e paroquial, obrigando o chefe do Executivo a distribuir benefícios 
em forma de cargos e programas de obras para arregimentar apoio para suas 
políticas (AMES, 2001).
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Pereira e Mueller (2002), analisando o comportamento parlamentar em gover-
nos de coalizão, associado, pelos teóricos, a altos custos de formação, chegam a 
conclusão algo diversa da de Ames, quanto à governabilidade. Eles consideram 
que o controle que o Executivo mantém da execução das emendas parlamenta-
res ao orçamento lhe permite obter apoio no Legislativo a baixo custo, benefi-
ciando-se da atitude distributivista dos legisladores. Além disso, identificam a 
existência de normas e procedimentos legislativos capazes de garantir ao Exe-
cutivo a preservação da substância de sua proposta, controlando as alterações 
promovidas pelos parlamentares.

Numa e noutra perspectiva, os ocupantes de cargos de direção e coordenação 
dos trabalhos legislativos, como os líderes de partidos, presidente de comissões 
e os membros da Mesa Diretora, não desempenhariam papéis relevantes no pro-
cesso decisório interno, superados pela postura indisciplinada e individualista 
dos parlamentares.

Ainda sob a ótica comportamental distributivista, David Samuels estuda as car-
reiras políticas no Brasil a partir da teoria da ambição. Para ele, os deputados fe-
derais brasileiros, em função do sistema de lista aberta, dependem de sua inser-
ção política em nível estadual. Assim, eles valorizam postos fora do Parlamento 
que lhes possibilitem distribuir mais benefícios locais. Mesmo a participação na 
distribuição de recursos do Orçamento se daria em função de obter postos nos 
estados, e não necessariamente com vistas à reeleição. Esse tipo de atuação não 
fortaleceria o Congresso, produzindo carreiras legislativas curtas, sem especiali-
zação. No entanto, Samuel destaca que o estudo dos dez anos de democracia no 
Brasil após 1988 conduz também à percepção de que há uma importância cres-
cente das instituições legislativas na configuração do recém-inaugurado regime 
e que as peculiares motivações de carreira política identificadas no país têm tra-
zido significativas consequências para a estrutura e divisão de tarefas dentro no 
Parlamento (SAMUELS, 2003). 

Quanto a esse aspecto, é interessante notar que dos dez deputados que exerce-
ram a Presidência da Câmara dos Deputados desde 1987 apenas um se candida-
tou, logo após o mandato parlamentar, a cargo eletivo no Poder Executivo. Os 
demais ou postularam o retorno ao Congresso ou não se candidataram no perío-
do seguinte, o que está em discrepância com os resultados gerais propostos por 
Samuels. Uma possível explicação para esse fenômeno pode estar na divisão de 
tarefas dentro do Parlamento, que veio a produzir uma concentração específica 
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de poderes conferidos ao presidente da Câmara dos Deputados, fazendo com 
que os ocupantes desse cargo tenham interesse em desenvolver uma atuação 
mais especializada e focada no Parlamento. Esse fato foi constatado e analisado 
por Figueiredo e Limongi em seu trabalho sobre lideranças políticas na Câmara 
dos Deputados do Brasil (FIGUEIREDO e LIMONGI, 2002).

Nesse estudo, os autores começam por observar que a igualdade de prerroga-
tivas constitucionalmente conferidas de modo igualitário a todos os membros 
do Poder Legislativo é contrastada pela maneira desigual como as normas in-
ternas que regem seus trabalhos distribuem os direitos parlamentares. Assim, 
a descentralização e a fragmentação do Parlamento, que se poderiam esperar a 
partir das normas constitucionais, acabam por não se verificarem na prática, 
uma vez que a organização do processo decisório distribui de maneira desigual e 
concentradora recursos e atribuições parlamentares, criando um segmento pri-
vilegiado de líderes em contraste com uma maioria que não tem acesso a tais be-
nefícios. Disso resulta uma centralização dos trabalhos e das decisões nas mãos 
de uns poucos. Para eles, a concentração de prerrogativas ajuda a entender a 
conexão entre carreira parlamentar e ocupação de postos privilegiados dentro 
da Câmara dos Deputados, para os quais se requer maior experiência legislativa. 
Isso apontaria para carreiras políticas mais focadas no Legislativo, em contraste 
com as características gerais observadas, que são as de carreiras com pouca espe-
cialização e baixas taxas de reeleição, marcadas por uma alta rotatividade entre 
postos legislativos e executivos.

Desse modo, ao considerarem as carreiras políticas e as carreiras parlamenta-
res no Brasil, Figueiredo e Limongi concluem sua análise descrevendo-as como 
caracterizadas por uma baixa especialização da atividade parlamentar, confi-
gurada esta pela pequena experiência dos legisladores eleitos e por uma alta 
rotatividade com outros cargos, eletivos ou não, fora do Legislativo e fora da 
esfera federal.

No entanto, constatam que, não obstante isso, os cargos de liderança no Con-
gresso Nacional mostram estabilidade e seus ocupantes apresentam carreiras 
mais especializadas na atividade legislativa e parlamentar do que seus pares. A 
explicação para esse fato estaria, segundo os autores, na estrutura de incentivos 
internos conferidos pelas normas de organização parlamentar, capazes de se 
tornarem atraentes o bastante para incentivar longas carreiras no Legislativo 
(FIGUEIREDO e LIMONGI, 2002).
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Numa outra vertente teórica, a crítica em relação à transposição para o Brasil 
desse modelo de explicação do comportamento dos legisladores forjado a partir 
do Congresso norte-americano, no qual predominaria, na visão da maioria de 
seus analistas, uma postura individualista e paroquial dos parlamentares, come-
çou a ser construída por autores como Argelina Figueiredo e Fernando Limongi, 
a partir do questionamento de algumas premissas. De acordo com esses autores, 
essa visão monolítica, segundo a qual os legisladores se movem unicamente em 
função de obterem e distribuírem benefícios que garantam suas reeleições nos 
respectivos distritos, não se aplica totalmente ao Brasil, uma vez que o nosso 
ordenamento político não reproduz as condições institucionais e motivacionais 
que levariam os parlamentares a basearem suas carreiras unicamente em vín-
culos pessoais, e apartidários, com seus constituintes e com o Executivo, como 
ocorre com o sistema eleitoral majoritário dos Estados Unidos.

Há, para eles, que se considerar fatores políticos e elementos institucionais que 
diferenciam o Parlamento brasileiro do norte-americano. Entre esses figurariam, 
primeiro, a complexidade de nosso modelo de representação, que permite dife-
rentes estratégias eleitorais; depois, o peso de normas institucionais e regimen-
tais que regulam o processo decisório, de modo a conferir importante papel aos 
partidos políticos e aos seus líderes no Congresso, inclusive na distribuição de 
cargos aos membros das bancadas e na subscrição de emendas coletivas ao orça-
mento; e, finalmente, a forte concentração de poderes do presidente da República 
no âmbito do Legislativo, que lhe permite formar coalizões de governo baseadas 
na condução dos líderes partidários no Congresso e na fidelidade das bancadas, 
além de grandes possibilidades de interferência na agenda parlamentar. 

No seu estudo sobre partidos políticos na Câmara dos Deputados no período de 
1989 a 1994, Figueiredo e Limongi (1995a) desafiam a visão dominante até en-
tão de que o Legislativo brasileiro seria caracterizado pelo comportamento in-
dividualista e indisciplinado dos seus integrantes, ao ponto de comprometer o 
desempenho de suas funções institucionais. Nessa compreensão, o número ex-
cessivo de partidos políticos, sua falta de coesão interna e a fraqueza de suas 
lideranças não permitiriam a coordenação da ação parlamentar, o que, associado 
a sistema eleitoral de representação proporcional com lista aberta, propiciaria 
uma atuação basicamente paroquial dos legisladores em busca de suas respecti-
vas reeleições. Analisando dados sobre votações nominais no Plenário da Câmara 
dos Deputados, os autores encontram um elevado grau de previsibilidade nos 
resultados das deliberações, considerando-se as orientações dadas pelos líderes 
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partidários. Para eles, o elevado número de partidos não representa uma difi-
culdade real, visto que estes apresentam um grau de coesão interna suficiente 
para tornar previsível o comportamento das bancadas em Plenário. A explicação 
para esse fato estaria nas normas que regem o processo decisório do Parlamento, 
que conferem poderes aos líderes partidários suficientes para o controle da agen-
da e para coibirem as estratégias individualistas dos legisladores. Desse modo, 
embora os deputados possam apresentar livremente suas propostas, eles têm, 
individualmente, poucas possibilidades de interferir no que de fato é aprovado 
(FIGUEIREDO e LIMONGI, 1995).

A conclusão dos autores vai, portanto, na direção de sugerir que a forma peculiar 
de organização da Câmara dos Deputados leva a uma centralização das decisões 
nas mãos dos líderes dos partidos políticos, o que, associado ao poder de iniciati-
va e de agenda do presidente da República, produziria, no contexto da formação 
de coalizões parlamentes, um controle da ação parlamentar, fazendo com que a 
Casa não fique refém do individualismo e do paroquialismo.

A análise crítica de Figueiredo e Limongi da teoria distributivista até então do-
minante é aprofundada em Executivo e Legislativo na nova ordem constitucional 
(1999), obra em que os autores consideram o ordenamento político jurídico in-
troduzido pela Carta de 1988 e colocam em destaque importantes diferenças ins-
titucionais que afastam o Parlamento brasileiro do norte-americano. Chamam 
eles atenção, em especial, para as instituições que regulam o processo decisório 
no Congresso Nacional do Brasil, os poderes legislativos conferidos ao presi-
dente da República e o modo peculiar de organização dos trabalhos legislativos, 
aspectos relegados nas análises focadas quase que exclusivamente na conexão 
eleitoral e na premissa de um comportamento paroquial e indisciplinado dos con-
gressistas. Os autores buscam demonstrar que, no Brasil, o Poder Executivo con-
segue controlar a atividade do Legislativo por meio de um importante poder de 
agenda, configurado pela ampla iniciativa legislativa do presidente da República, 
pelo regime de urgência constitucional e pela possibilidade de edição de medidas 
provisórias, entre outros instrumentos, e por meio de regras de organização do 
Parlamento que distribuem prerrogativas internas de acordo com um princípio 
partidário, como ocorre com a escolha dos membros das mesas diretoras e dos 
integrantes e presidentes das comissões, órgãos que detêm poderes de comando 
do processo legislativo. Esses elementos, associados às já apontadas disciplina 
e coesão partidárias, possibilitam o funcionamento de um regime que associa 
o presidencialismo ao multipartidarismo por meio de coalizões partidárias.  
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O argumento é o de que os líderes dos partidos no Congresso, por meio de re-
gras institucionais, conseguem coordenar a ação de seus afiliados e neutralizar a 
tendência individualista e paroquial que poderia impossibilitar um apoio efetivo 
do Legislativo às políticas propostas pelo governo. Para os autores, os deputados 
individualmente não têm condições de pressionar o Executivo, interessando-
lhes, assim, a ação coletiva coordenada pelos líderes. De outro lado, o Executivo 
se beneficia negociando com as bancadas, pois assim obtém apoio mais estável e 
de mais longo prazo (FIGUEIREDO e LIMONGI, 1999). 

É relevante, pois, aprofundar o estudo desses mecanismos de controle do pro-
cesso decisório parlamentar, cuidando-se de entender a natureza e a extensão 
dos poderes conferidos aos líderes partidários e aos presidentes das Casas do 
Congresso, estes últimos, em geral, não considerados, nessas análises, como ato-
res dotados de prerrogativas e capacidade própria de ação. Importa, igualmen-
te, compreender como esses poderes podem ser exercidos quer no sentido de 
facilitar tramitação das matérias da agenda da coalizão de governo, quer com o 
objetivo de obstar iniciativas em desacordo com as políticas almejadas.

Fabiano Santos (2003) também analisa o papel dos partidos no presidencialismo 
de coalizão brasileiro, comparando dados anteriores e posteriores à Constituição 
de 1988. Nesse trabalho, o autor conclui que a concentração de poderes nas mãos 
do presidente da República tem como contrapartida no Congresso a necessidade 
de organização dos deputados federais em partidos parlamentares, o que aumenta 
a disciplina e a previsibilidade. Santos demonstra que o padrão de coalizão par-
tidária varia quando se consideram os períodos anteriores e posteriores a 1964, 
com uma tendência a uma configuração mais consistente de comportamento par-
tidário, com um reforço das prerrogativas dos respectivos líderes.

Para ele, três instituições importantes na organização do processo decisório da 
Câmara dos Deputados não existiam no período de 1946 a 1964: o Colégio de 
Líderes, órgão instituído pelo Regimento de 1989 como auxiliar da Mesa Direto-
ra na definição da agenda dos trabalhos; a restrição à apresentação de emendas 
individuais em plenário em alguns casos, como nas urgências; e o encaminha-
mento de votação, que indica aos deputados a posição dos respectivos líderes em 
cada votação nominal (SANTOS, 2001). 

De acordo com o Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), o Co-
légio de Líderes é composto pelos líderes das bancadas dos partidos ou blocos, 
os líderes da Maioria, da Minoria e o líder do governo. O colégio delibera com o 
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voto ponderado de seus integrantes, exceto o líder do governo, sobre as maté-
rias de competência regimental dos líderes, especialmente a definição da agenda 
mensal de proposições a serem incluídas em Ordem do Dia12.

No entanto, dados da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados mos-
tram que o Colégio de Líderes não funcionou com esse desenho institucional se-
não no primeiro biênio (1989-1991), correspondente à presidência do deputado 
Paes de Andrade, quando suas reuniões eram conduzidas pelo líder do Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro, o maior partido na Casa. Desde então, 
têm se tornado praxe na Câmara reuniões de líderes sob a coordenação do presi-
dente da Casa, por iniciativa deste. 

Vale dizer que, ao longo desses anos, o Colégio de Líderes não tem atuado como 
um órgão autônomo, exercendo suas atribuições regimentais, inclusive quanto à 
definição da agenda mensal, mas sim como um fórum de discussão política con-
vocado e coordenado pelo presidente da Casa, do qual saem eventuais acordos 
de pauta e de procedimentos legislativos.

Um outro aspecto do processo decisório legislativo foi abordado por Fabiano 
Santos e Acir Almeida, que estudaram a seleção de relatores nas comissões per-
manentes da Câmara dos Deputados no Brasil, utilizando-se da teoria informa-
cional. Partem os autores da suposição de que os relatores desempenham nas 
comissões uma função informacional, uma vez que eles recebem do colegiado, 
por meio da designação pelo seu presidente e em face das regras internas de de-
liberação, uma delegação para trazer subsídios que orientem a decisão de todos, 
decisão essa, no entanto, sujeita à regra de maioria. A escolha sistemática dos 
relatores é, portanto, nessa análise, mais um fator que torna mais previsível e 
menos fragmentado o trabalho parlamentar (SANTOS e ALMEIDA, 2005).

O presidente da Câmara dos Deputados detém a atribuição regimental de indicar 
relatores para atuarem diretamente no plenário da Casa quando a proposição é 
incluída sem parecer na Ordem do Dia, o que ocorre, por exemplo, na apreciação 
de projetos em regime de urgência e de medidas provisórias. Observe-se que esses 
são dois importantes instrumentos de que dispõe o governo para impor sua agen-
da ao Parlamento, sendo, em ambos os casos, decisiva a atuação do presidente da 

12 Denomina-se Ordem do Dia a fase da sessão do Plenário destinada à apreciação das proposi-
ções. Às vezes o termo é usado, no Regimento, como sinônimo de pauta. Também as reuniões 
das comissões têm sua Ordem do Dia.
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Casa. Ademais, o presidente da Câmara também controla a criação das comissões 
especiais temporárias, como as de inquérito e as destinadas a apreciar as propos-
tas de emenda à Constituição, influenciando, indiretamente, a escolha dos respec-
tivos relatores, especialmente quanto às últimas.

De toda essa discussão acerca do funcionamento do Parlamento brasileiro, mes-
mo nos trabalhos orientados por uma visão mais partidária, percebe-se que pou-
ca ou nenhuma atenção específica foi dada aos cargos de presidentes das Casas 
do Congresso Nacional. Tal lacuna contrasta com o destaque que os ocupantes 
dessas posições detêm no cenário político nacional e com o considerável acer-
vo de poderes e atribuições que as normas de organização do Parlamento lhes 
conferem. Principalmente, não considerar o papel específico dos presidentes do 
Congresso significa não levar em conta importantes institutos e mecanismos do 
processo decisório do Parlamento, omissão essa talvez ainda produto da forte 
tendência de aplicação ao legislativo brasileiro do modelo norte-americano, in-
fluência que deve ser discernida e ponderada.

Perfil institucional do cargo de presidente da Câmara 
dos Deputados

A Constituição brasileira vigente não confere ao presidente da Câmara dos  
Deputados nenhuma prerrogativa especial nem privilégio na sua condição de le-
gislador, prevalecendo, quanto a esse aspecto, um princípio de igualdade entre 
os membros do Parlamento: todos têm o mesmo poder de iniciativa legislativa, 
as mesmas atribuições e imunidades, estando sujeitos ao mesmo regime discipli-
nar. De outra parte, desempenha o presidente da Câmara funções constitucionais 
de importância política e institucional. Ele é o segundo na linha de substituição 
do presidente da República, embora não o suceda na hipótese de vacância. Tam-
bém integra, como membro nato, o Conselho da República e o Conselho de Defe-
sa Nacional, órgãos de assessoramento político da Presidência da República e de 
consulta obrigatória em alguns casos de relevante interesse nacional. Juntamente 
com o presidente do Senado Federal, pode propor a convocação extraordinária do 
Congresso Nacional, o que depende, no entanto, de aprovação da maioria de cada 
Casa. Conquanto relevantes, essas atribuições previstas na Constituição não são 
frequentemente exercidas, dado seu caráter esporádico e excepcional.

Não é, portanto, do ponto de vista normativo constitucional que se destaca o 
cargo de presidente da Câmara dos Deputados. A configuração de seus poderes 
e atribuições especiais está estabelecida pelas normas internas da Casa, como 
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se verá mais adiante, sendo muito mais resultante, portanto, da forma peculiar 
como os integrantes do Legislativo organizaram seus trabalhos e seus processos 
internos de decisão do que do ordenamento jurídico estatal. Seu espectro de 
poderes e atribuições tem, assim, relação estreita com a forma peculiar de ins-
titucionalização do Parlamento brasileiro e com a conjugação de forças políticas 
que o controlam. Se o presidente da Câmara tem atribuições e poderes, esses 
lhe foram conferidos pelos próprios pares, na elaboração do Regimento Interno 
e nas práticas consagradas na Casa, e são por eles sustentados, visto que essas 
regras e práticas não são contestadas nem alteradas.

O presidente da Câmara dos Deputados do Brasil detém um cabedal significa-
tivo de poderes de condução dos trabalhos legislativos e de intervenção nos 
processos decisórios internos. Uma análise desses poderes e prerrogativas 
contribuirá para uma melhor compreensão do peso político do cargo em es-
tudo, do modo como as deliberações são tomadas no âmbito da Câmara dos 
Deputados, dos procedimentos a que as proposições legislativas estão sujeitas 
durante sua tramitação e da participação dos demais agentes com poder de 
decisão dentro do Parlamento.

A apresentação que se segue tem como fonte primária de informação o Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), edição de 2006.

Poderes relativos à tramitação das matérias legislativas

O presidente da Câmara dos Deputados detém uma série de prerrogativas e po-
deres referentes ao recebimento e tramitação de matérias legislativas. A ele cabe, 
nos termos do Regimento Interno, proceder a análise das proposições apresenta-
das à Casa para efeito de seu acolhimento, distribuição às comissões e definição 
dos respectivos regimes de apreciação.13 Também exerce o presidente atribuições 
relativas ao funcionamento das comissões e cabe-lhe a condução dos trabalhos 
do Plenário, tendo ele, assim, atuação durante toda a tramitação das matérias le-
gislativas. Embora haja parâmetros normativos para cada uma dessas decisões, 
verifica-se um grau razoável de discricionariedade, que permite gerenciar, em al-
guma medida, o trâmite das matérias sujeitas à decisão da Câmara, estabelecendo 
prioridades de agendas e coordenando os trabalhos entre Plenário e comissões.

13 O Regimento Interno da Câmara considera “proposição” toda matéria sujeita ao exame da Casa. 
São espécies de proposições as propostas de emenda à Constituição, os projetos de lei, de decre-
to legislativo e de resolução, as emendas, os recursos e os requerimentos, entre outros.
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Alguns desses procedimentos são apontados e detalhados a seguir. A Câmara dos 
Deputados não tem um órgão semelhante a uma comissão de normas ou de aco-
lhimento das proposições. Na edição original do atual Regimento Interno, apro-
vado pela Resolução no 17, de 1989, esse papel era em parte cominado à Comis-
são de Constituição e Justiça, que tinha a incumbência de emitir um parecer de 
admissibilidade das matérias, quanto a sua conformidade constitucional, antes 
do encaminhamento às demais comissões. Tal regra foi, no entanto, alterada em 
1991, passando o exame de constitucionalidade a ser feito pela Comissão de Jus-
tiça apenas depois da tramitação pelos colegiados competentes quanto ao méri-
to. Deixou, portanto, de ser, propriamente, um juízo de admissão à tramitação.

Remanesce, no entanto, desde a promulgação do Regimento, a prerrogativa con-
ferida ao presidente da Câmara de negar tramitação aos projetos que considerar 
não estarem devidamente formalizados, ou que forem, a seu juízo, evidente-
mente inconstitucionais, injurídicos ou antirregimentais. Ou seja, tem ele pode-
res para fazer uma certa triagem das matérias legislativas apresentadas à Casa, 
pelo menos quanto a aspectos de forma e de legalidade.14

Dados levantados e analisados por Sandra Ferreira mostram que, desde 1988 até 
2007, pelo menos 570 projetos e 64 propostas de emenda à Constituição foram re-
cusados pelo presidente da Câmara, a grande maioria por terem sido considerados 
evidentemente inconstitucionais. Entre esses, os casos mais frequentemente ob-
servados foram de projetos de autoria de deputados apresentados sobre matérias 
de iniciativa legislativa privativa do presidente da República (FERREIRA, 2007).

Segundo a autora, trata-se de um incipiente mecanismo de controle prévio de 
constitucionalidade, de caráter não jurisdicional, executado por um órgão político. 

Recentemente, em novembro de 2008, o presidente do Senado Federal, com 
base em prerrogativa regimental análoga, anunciou a devolução ao presidente da  
República da Medida Provisória no 446, de 2008, por entender que esta não aten-
dia aos requisitos constitucionais de urgência e relevância. Tal decisão não chegou 
a produzir efeitos jurídicos por ter sido objeto de um recurso ao Plenário daquela 
Casa, recurso esse que não chegou a ser apreciado em função da rejeição definitiva 
da medida provisória, pela Câmara dos Deputados, em 10 de fevereiro de 2009.

 

14 RICD, art. 137, § 1o.
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De todo modo, a utilização pelo presidente do Senado Federal do poder de devo-
lução de matéria inconstitucional em relação a uma iniciativa do Poder Executivo, 
mormente em se tratando de uma medida provisória, dá uma medida do alcance 
que essa atribuição dos presidentes do Parlamento pode vir a ter.

Tendo sido uma proposição considerada apta à tramitação pelo presidente da  
Câmara do ponto de vista constitucional e regimental, compete-lhe indicar as co-
missões que deverão sobre ela se pronunciar bem como a ordem em que deverão 
os respectivos pareceres ser emitidos.15 Essa sequência na apreciação tem impor-
tância, uma vez que, em Plenário, terá preferência sobre os demais o parecer da 
última comissão de mérito, caso esta conclua pela apresentação de substitutivo.16 

Observe-se que os conteúdos temáticos que compõem as áreas de competência 
das comissões permanentes da Câmara dos Deputados não são estanques, permi-
tindo diferentes arranjos na indicação dos colegiados.17 Por exemplo, uma matéria 
que trate de agricultura, além de ser encaminhada à Comissão de Agricultura e 
Política Rural, pode ou não ser remetida à Comissão de Desenvolvimento Econô-
mico ou à Comissão de Meio Ambiente. Ou, ainda, um projeto sobre relações de 
emprego, distribuído à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, 
pode ser requerido pela Comissão de Desenvolvimento Econômico.

Também é do presidente a decisão sobre a criação de comissões especiais, quer para 
matérias que ele entenda estarem inseridas no campo temático de mais de três co-
missões permanentes, quer para a apreciação de propostas de emenda à Constitui-
ção. Novamente aqui, a interconexão das áreas de competência das comissões per-
manentes e a abrangência dos conteúdos dos projetos permitem diferentes critérios 
e interpretações quanto à criação da comissão especial. Note-se que, quando esta 
é criada, ela substitui todas as demais, tanto as de mérito quanto as de Finanças e 
Tributação e de Constituição e Justiça, proferindo um único parecer.

Ademais, tratando-se a comissão especial de um colegiado ad hoc, os líderes fazem 
as indicações para sua composição já considerando o teor do projeto a ser exami-
nado, tendo, com isso, em tese, maior controle sobre sua atividade do que teriam  
 

15 RICD, art. 139.
16 Denominam-se “substitutivos” emendas globais apresentadas por comissão que propõem um 

novo texto integral para a proposição em exame.
17 RICD, art. 32.
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se o trâmite se desse regularmente pelas comissões permanentes, inclusive com 
a indicação de presidentes e relatores escolhidos para aquela matéria específica.

Os conflitos de competência entre comissões também são dirimidos pelo presiden-
te, cabendo-lhe incluir ou excluir comissões no despacho de distribuição, observado 
o limite de três para exame do mérito da proposição. Ultrapassado esse número, 
é indicada a criação de comissão especial para a matéria.18 Mesmo nos casos em 
que um projeto é levado ao exame do Plenário sem pareceres das comissões, como 
ocorre com frequência nas urgências, a distribuição às comissões determinada pelo 
presidente da Câmara é mantida, cabendo, nesses casos, a ele indicar os relatores 
que irão proferir pareceres de Plenário em substituição a cada comissão.19 

Um outro aspecto relevante na organização dos trabalhos das Casas do Congresso 
Nacional decorre do fato de a Constituição Federal de 1988 ter instituído no pro-
cesso legislativo brasileiro o chamado poder conclusivo ou terminativo ou com-
petência legislativa plena das comissões parlamentares, seguindo o modelo das 
constituições italiana e espanhola. Tal instituto representa a possibilidade de uma 
proposição, nos casos definidos nos regimentos internos da Câmara e do Senado, 
ser apreciada em caráter final pelas comissões, sem deliberação do Plenário res-
pectivo, salvo solicitação nesse sentido de um décimo de seus membros. 

De acordo com o Regimento Interno da Câmara, é da competência do presiden-
te, ao distribuir os projetos às comissões, interpretar os critérios nele previstos 
e definir se as matérias estarão sujeitas ao poder conclusivo dessas ou se deve-
rão ser apreciados em Plenário, decisão que tem como consequência diferentes 
prazos e procedimentos regimentais.20

Alguns desses parâmetros normativos são objetivos, como o caso das propo-
sições cuja aprovação dependa da maioria qualificada, que só pode ser aferida 
em Plenário.21 Outros, no entanto, estão sujeitos a interpretação, a exemplo da 
regra que estabelece que os projetos que tratem de “direitos individuais” não 
podem ser apreciados conclusivamente pelas comissões.

18 RICD, art. 141.
19 RICD, art. 157, § 2o.
20 RICD, art. 24, II. 
21 As proposições legislativas em geral são aprovadas por maioria de votos, presente a maioria 

absoluta dos membros da Casa. São exemplos de matérias sujeitas a maiorias qualificadas 
as propostas de emenda à Constituição, que dependem do voto de 3/5, e os projetos de lei 
complementar, que precisam da aprovação da maioria absoluta dos membros da Câmara.
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Ainda quanto à distribuição das proposições para apreciação, também pode o pre-
sidente da Câmara, com base no Regimento, determinar que projetos tramitem  
conjuntamente, ordenando sua apensação uns aos outros, caso considere haver 
conexão ou correlação entre as matérias de que tratam.22

Aqui, a imprecisão das normas regimentais e a diversidade de conteúdo das 
matérias legislativas permitem decisões bastante discricionárias, admitindo o 
agrupamento de proposições por temas ou subtemas, sua concentração em de-
terminada comissão ou ainda que um projeto recém-recebido alcance, na trami-
tação, outros mais antigos, economizando etapas. 

Como exemplo, um projeto recebido do Executivo ou do Senado pode ser apensado 
a outro em tramitação que contenha matéria conexa ou correlata, que já esteja pron-
to para ser incluído em Ordem do Dia, prescindindo dos pareceres das comissões.

As decisões do presidente da Câmara quanto à devolução de projetos que consi-
dere impróprios para tramitação, que inclua ou exclua comissão da distribuição 
ou que determine ou negue a apensação de projetos para tramitação conjunta 
podem ser objeto de recursos ao Plenário da Câmara. No entanto, tais recur-
sos têm uma baixíssima taxa de incidência ou êxito. Na 52ª Legislatura (2002-
2007), por exemplo, nenhum recurso nesse sentido foi apreciado pelo Plenário, 
segundo dados do Sistema de Informação Legislativa da Câmara dos Deputados.  
Vale dizer, prevaleceu sempre o critério ou a decisão do presidente.

Poderes relativos às comissões legislativas

O presidente da Câmara dos Deputados detém alguns poderes de controle das ati-
vidades das comissões permanentes e temporárias. Cabe-lhe, inicialmente, cuidar 
para que se restrinjam, em seus pareceres, a matérias de suas respectivas compe-
tências, podendo ele mandar excluir dos autos de tramitação manifestações que en-
tenda extrapolarem esses limites, inclusive emendas ou substitutivos apresentados 
pelas comissões.23Além disso, quando uma comissão deixa de cumprir os prazos 
regimentais, pode o presidente da Casa determinar o seguimento da matéria para 
a próxima, ou para o Plenário, conforme o caso, perdendo ela, nessa hipótese, a 
possibilidade de se manifestar sobre a matéria.24 Finalmente, é competência do 

22 RICD, art. 139, I.
23 RICD, art. 55, parágrafo único.
24 RICD, art. 52, § 6o.
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presidente da Casa designar relatores em Plenário para substituírem as comissões 
sempre que proposições forem incluídas na pauta sem pareceres, o que ocorre nas 
tramitações em regime de urgência e nos casos em que as comissões perdem a 
oportunidade de manifestação por não cumprirem os prazos regimentais.

Ressalte-se a grande incidência de matérias incluídas em Ordem do Dia na  
Câmara sob o regime de urgência, mormente em função das medidas provisó-
rias que têm, via de regra, seus relatores indicados em Plenário pelo presidente 
da Câmara dos Deputados. Segundo registros da Secretaria-Geral da Mesa, até 
2008, com mais de 450 medidas provisórias editadas, em menos de dez ocasiões 
os relatores não foram indicados pelo presidente da Câmara.

Os relatores têm, nesses casos, grande influência sobre a deliberação das propo-
sições, uma vez que concentram tanto as atribuições relativas à apreciação de 
mérito, como oferecer emendas e substitutivos, quanto os poderes de admissi-
bilidade constitucional e orçamentária, podendo, por exemplo, recusar textos 
que considerem inconstitucionais ou inadequados do ponto de vista financeiro. 
Além disso, cumprem os relatores papéis de coordenação e negociação políticas 
e uma função informacional, como destacado por Santos e Almeida (2005).

Desse modo, em matérias de importância para o governo, é crucial deter o poder 
de indicar os relatores, destacando-se, sob esse aspecto, a importância do presi-
dente da Câmara, possuidor legal dessa prerrogativa.

A partir de uma decisão do presidente da Câmara dos Deputados proferida em 
sessão do dia 18 de março de 2003, em resposta à Questão de Ordem nº 3, de 
2003, a Presidência passou a examinar os requerimentos de criação de comis-
sões parlamentares de inquérito não apenas quanto à observância dos requisi-
tos legais formais, como se fazia até então, mas também com relação ao objeto 
da investigação requerida.

De acordo com a Constituição e com o Regimento Interno, as comissões parla-
mentares de inquérito podem ser criadas, no âmbito da Câmara dos Deputados,  
a requerimento de um terço dos seus membros, para a apuração de “fato deter-
minado”, devidamente identificado no pedido, e por prazo certo. Na conceitua-
ção regimental, considera-se “fato determinado” o “acontecimento de relevante 
interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do 
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país”.25 Assim, desde a decisão de 2003, os requerimentos de criação de comissões 
parlamentares de inquérito são examinados pela Presidência e recusados caso essa 
entenda não estar devidamente caracterizado no pedido o “fato determinado”.

Na 52ª Legislatura (2003-2007), segundo dados do Sistema de Informação Le-
gislativa da Câmara dos Deputados, foram apresentados sessenta e seis reque-
rimentos de criação de comissão parlamentar de inquérito. Desses, trinta e dois 
foram examinados e despachados pelo presidente da Casa, sendo os demais não 
apreciados em função do término da legislatura.

Dos trinta e dois apreciados pelo presidente, dezessete foram recusados sob o fun-
damento de não apontarem “fato determinado”, entre eles os que propunham a 
investigação da violência contra crianças; do tráfico de mulheres e crianças; da “pi-
rataria” no comércio de mídias; da manipulação de pesquisas de opinião; do tráfico 
de animais silvestres e do uso e armazenamento de produtos químicos.

Poderes de coordenação da ação dos líderes partidários

Embora assim não o preveja o Regimento Interno, o presidente da Câmara 
dos Deputados tem assumido, desde 1989, o papel de coordenador das reu-
niões do Colégio de Líderes, como já referido anteriormente, tendo sido va-
riável a forma como cada presidente, desde 1989, houve-se no desempenho 
desse papel.

Os dados apresentados alhures relativos a essas reuniões indicam que os líderes 
dos partidos e blocos não assumiram o Colégio de Líderes como um órgão deli-
berativo, integrado e coordenado por eles, para o exercício das atribuições que 
lhes são expressamente cominadas pelo Regimento, como a elaboração de uma 
agenda mensal de proposições a serem apreciadas e a subscrição de diversos 
tipos de requerimentos procedimentais.

O que se verifica é que os líderes dependem sempre da iniciativa de convocação 
e da coordenação do presidente da Casa, ao ponto de quando este opta por não 
chamar as reuniões essas simplesmente não acontecem, como se deu sob a pre-
sidência do deputado Luís Eduardo Magalhães.

Desse modo, os entendimentos sobre questões como a organização das comissões 
permanentes e a definição das respectivas presidências, a definição de prioridades de 

25 Art. 58, § 3o, da Constituição Federal e art. 35, § 1o, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
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agenda e os acordos de procedimentos de Plenário têm sido mediados pelo presidente 
da Casa, que funciona como uma espécie de fiador dos encaminhamentos pactuados.

Com relação às comissões permanentes, o presidente da Câmara dos Deputados 
tem, pelo menos desde a 49ª Legislatura (1991-1995), segundo registros da Secre-
taria-Geral da Mesa, intermediado um acordo para a distribuição proporcional dos 
cargos de presidente e vice-presidente desses colegiados entre os partidos e blocos 
parlamentares, conquanto a regra regimental preconize apenas a observância da 
proporcionalidade na repartição dos lugares nas comissões, e não em suas presi-
dências. Nessa tarefa de coordenação das reuniões de líderes, o presidente atua 
não como um representante do próprio partido, ao lado dos líderes, mas como um 
mediador neutro, que se posiciona em nome da instituição, buscando otimizar 
seus trabalhos e afiançar os acordos firmados.

Poderes de agenda 

Compete, formalmente, ao presidente da Câmara dos Deputados a designação da 
Ordem do Dia das sessões ordinárias e extraordinárias.26 Não obstante as limi-
tações regimentais e políticas desse poder de agenda já destacadas por diversos 
autores, remanesce em suas mãos não desprezível margem de discricionariedade 
para pautar matérias e um forte poder de veto sobre sua inclusão em Ordem do 
Dia. Em linhas gerais, ressalvada a inclusão em Ordem do Dia imposta pela Cons-
tituição Federal para as medidas provisórias em vigência por mais de quarenta 
e cinco dias e para os projetos de lei do presidente da República com solicitação 
de urgência, em tramitação por igual prazo, não há norma legal que obrigue o 
presidente da Câmara a incluir qualquer matéria em Ordem do Dia, nem mesmo 
as que tramitam com regime de urgência regimental ou que tenham seus prazos 
vencidos. Ainda nos casos de inclusão obrigatória de matérias em Ordem do Dia, 
pode o presidente da Câmara, nos termos regimentais, como se destacará adiante,  
optar por não designar pauta para as sessões ordinárias da Casa, obstando a 
deliberação sobre essas proposições.

De outra parte, estando o projeto em condições regimentais, tem o presidente a 
faculdade de incluí-lo na Ordem do Dia de qualquer sessão, ordinária ou extra-
ordinária, independentemente de consulta a qualquer órgão interno, especial-
mente diante da omissão do Colégio de Líderes em elaborar a agenda mensal 
prevista no Regimento Interno.

26 RICD, art. 17, I, “t”.
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Segundo dados da Secretaria-Geral da Câmara, havia, em fevereiro de 2009, mais 
de mil proposições aptas a figurarem na Ordem do Dia do Plenário da Câmara, 
entre elas aproximadamente seiscentos projetos de lei, setenta e cinco projetos de 
lei complementar e cinquenta propostas de emenda à Constituição, o que dá uma 
dimensão do poder que o presidente da Casa tem de conter o fluxo de tramitação 
legislativa e de selecionar o que é efetivamente submetido a deliberação.

Deve-se ponderar, no entanto, que esse poder de agenda do presidente da  
Câmara é moderado, internamente, pelas prerrogativas que os líderes têm de 
requererem a retirada de proposições da Ordem do Dia, no curso da sessão, e, 
ainda, de declararem as respectivas bancadas em obstrução, não permitindo ou 
dificultando a votação de determinado item da pauta.

Desse modo, produz-se certo equilíbrio, do ponto vista normativo, entre os poderes 
regimentais de agenda do presidente e dos líderes, estando, no entanto, um e ou-
tros condicionados pelas prerrogativas constitucionais do presidente da República 
de editar medidas provisórias e de solicitar urgência para projetos de sua iniciativa.

Poderes relativos às sessões do Plenário

Modificação introduzida no Regimento Interno em 1991 conferiu ao presidente 
da Câmara dos Deputados o poder de não designar Ordem do Dia para as ses-
sões ordinárias da Casa, transformando-as em sessões de debates. Até então, 
conforme o texto regimental editado em 1989, todas as sessões ordinárias eram 
necessariamente deliberativas.27

Assim, tem o presidente a possibilidade de estabelecer o regime deliberativo dessas ses-
sões, dando maior ou menor intensidade aos trabalhos de discussão e votação de ma-
térias em Plenário e, com isso, controlando a agenda do lado da produção legislativa.28

Pode ele, por exemplo, determinar que todas as sessões ordinárias sejam de-
liberativas ou, ao contrário, todas de debates, conforme designe-lhes ou não 
Ordem do Dia. Mais ainda, quanto às sessões extraordinárias, cabe-lhe convo-
cá-las e designar as respectivas pautas. Embora os líderes também tenham a 
prerrogativa regimental de marcar sessões extraordinárias independentemente  
do presidente da Casa, não há registros de que tal tenha ocorrido desde a  

27 RICD, art. 66, § 3o.
28 Segundo o Regimento Interno, as sessões ordinárias da Câmara realizam-se de segunda a 

quinta-feira, às 14 horas, e às sextas-feiras, às 9 horas.
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vigência do atual Regimento Interno.29 É possível, ainda, ao presidente convo-
car períodos de sessões extraordinárias, deixando de realizar as ordinárias e 
suspendendo os trabalhos das comissões, com a finalidade de promover uma 
intensificação dos trabalhos deliberativos do Plenário.

Segundo registros da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados, em 
2007 foram realizadas oitenta e uma sessões ordinárias deliberativas contra 
cento e doze extraordinárias. Em 2008, semelhantemente, foram sessenta or-
dinárias deliberativas e cento e duas extraordinárias. Esses números sugerem 
que a convocação de sessões extraordinárias seja um instrumento importante 
no ordenamento dos trabalhos legislativos da Casa, conformando a atividade do 
Plenário à agenda proposta por seu presidente.

Além disso, como os trabalhos deliberativos de Plenário impedem o funciona-
mento simultâneo das comissões, o regime de sessões estabelecido pelo presi-
dente da Casa configura, de algum modo, os trabalhos de toda a Câmara.30

Poderes de condução dos procedimentos de deliberação

O presidente da Câmara tem um controle bastante estrito dos procedimentos de 
discussão e votação em Plenário. Cabe-lhe ordenar a discussão e zelar pela obser-
vância dos tempos regimentais de debates. Além disso, cumpre-lhe determinar 
quais textos devem ser submetidos a votos, em que sequência e sob que regras.

Quanto aos procedimentos de votação, cumpre-lhe anunciar a matéria a ser 
votada e proclamar o respectivo resultado. No processo simbólico de votação, 
usado, de modo geral, para os projetos que não exijam maioria especial para 
aprovação, o presidente solicita aos deputados a favor da proposição que perma-
neçam sentados, levantando-se os contrários, e anuncia o resultado manifesto 
dos votos dos presentes em Plenário.

Como o Regimento só admite um pedido de verificação nominal da votação a 
cada hora, nesse intervalo as decisões anunciadas pelo presidente não podem 
ser contestadas.31

29 RICD, art. 67.
30 RICD, art. 46, § 1o.
31 Anunciado o resultado de uma votação simbólica, admite o Regimento que seis centésimos da 

composição da Casa ou líderes que representem esse número requeiram a votação nominal da 
matéria, que é feita pelo sistema eletrônico (RICD, art. 185).
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Também compete ao presidente examinar os destaques de votação em separa-
do de partes do texto ou de emendas oferecidos em Plenário, podendo recusar 
aqueles que entenda alterarem substancialmente a proposição ou inverterem o 
sentido dessa.32 

Do mesmo modo, cabe-lhe acolher ou não emendas e requerimentos apresenta-
dos diretamente em Plenário durante o curso das votações.33

Pode, ademais, o presidente deixar de submeter à apreciação do Plenário pro-
posições, destaques ou emendas que entenda estarem prejudicados em face do 
resultado de votações anteriores, tendo em vista os respectivos conteúdos. 

Nesse sentido, a sequência determinada para a votação dos textos de artigos 
ou emendas referentes a uma dada proposição pode ter influência no resultado 
final aprovado. 

Não está estabelecido, por exemplo, nas normas regimentais, se os textos e 
emendas destacados para votação em separado devem ser apreciados na ordem 
em que os respectivos requerimentos são apresentados ou na sequência numé-
rica dos artigos da proposição a que se referem. Uma e outra solução pode im-
plicar diferentes incidências da prejudicialidade de uma decisão aprovando ou 
rejeitando um texto sobre as deliberações seguintes.

Embora o Regimento contenha normas sobre o ordenamento e processamento 
das votações, essas não são exaustivas nem absolutamente claras, o que pode 
ensejar diferentes interpretações quanto a sua aplicação.34

Poderes de interpretação e aplicação das normas internas

É da natureza das atribuições do presidente da Câmara interpretar e aplicar as 
normas regimentais, estando ele investido em uma função executiva interna.

As regras internas da Casa, no entanto, além de lhe reconhecerem essa prerroga-
tiva, estabelecem que lhe cabe também resolver dúvidas quanto à interpretação  

32 Destaques são requerimentos que permitem a apreciação separada de uma determinada 
emenda ou de parte do projeto em deliberação. Isso porque, via de regra, o projeto é votado no 
seu conjunto e as emendas em grupos, conforme tenham pareceres favoráveis ou contrários.

33 RICD, art. 125.
34 RICD, arts. 189 e 191.
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e à aplicação do Regimento levantadas nas chamadas Questões de Ordem, atri-
buindo-lhe o papel de magistrado.35

As decisões do presidente da Câmara em Questões de Ordem têm aplicação 
imediata e força normativa interna, podendo, inclusive, reformular decisões 
e procedimentos adotados nas comissões e em Plenário. Embora o Regimento 
permita a interposição de recurso contra decisão do presidente em Questão 
de Ordem, esse não terá, de ordinário, efeito suspensivo, e só será apreciado 
pelo Plenário após parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, 
prevalecendo e sendo aplicado até lá o entendimento adotado por ele.

Dados da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dão conta de que na 52ª Legis-
latura (2003-2007) foram apresentados oitenta e oito recursos contra decisões 
do presidente da Casa em Questões de Ordem, não tendo sido nenhum deles 
apreciado pelo Plenário. Ou seja, todas as decisões foram mantidas.

Ressalte-se, ainda, que o presidente não está vinculado às decisões de seus ante-
cessores, podendo reformulá-las, nem depende do crivo da Mesa ou do Colégio 
de Líderes para prolatá-las.

Também compete ao presidente da Casa examinar, em grau de recurso e em últi-
ma instância, as decisões dos presidentes de comissões em Questões de Ordem 
formuladas perante os respectivos colegiados, mantendo, assim, um controle 
potencial sobre os procedimentos por eles observados.

Poderes de indicação

O presidente da Câmara dos Deputados tem a prerrogativa de indicar deputados 
para integrarem diversos órgãos da Casa.

Para a Procuradoria Parlamentar, incumbida da defesa da Câmara e de seus 
membros quando atingidos em sua honra ou imagem, são designados onze par-
lamentares, obedecida a proporcionalidade partidária, assumindo um deles, 
conforme indicação do presidente, a função de procurador-geral.36

A Ouvidoria Parlamentar, à qual compete receber, examinar e encaminhar às au-
toridades competentes reclamações ou representações da sociedade, é composta 

35 RICD, art. 95.
36 RICD, art. 21. 
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por um ouvidor-geral e dois ouvidores substitutos nomeados pelo presidente da 
Câmara.37

Cabe ao presidente compor o Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis, que 
tem como tarefa elaborar ou examinar os projetos de consolidação de leis.38

As comissões externas são, quando não impliquem ônus para a Casa, designa-
das pelo presidente para representarem a Câmara dos Deputados em eventos 
e solenidades.

Há, ainda, a Comissão Especial de Documentos Sigilosos, composta por três  
deputados indicados pelo presidente da Câmara, com a atribuição de decidir so-
bre os pedidos de acesso a documentos sigilosos recebidos ou produzidos na 
Casa, bem como a de autorizar a abertura e publicidade de documentos sigilosos 
sob guarda da Câmara que já tenham cumprido seu prazo de segredo. Além de 
documentos históricos, como atas de sessões secretas, há uma grande quantida-
de de informações sigilosas recebidas ou produzidas pelas comissões parlamen-
tares de inquérito.39

As indicações para esses postos rendem aos beneficiados, além dos dividendos 
políticos advindos do exercício de suas atribuições, variáveis vantagens em ter-
mos de cargos de assessoramento colocados à sua disposição.

Poderes disciplinares

O presidente da Câmara detém os poderes comuns de manutenção da ordem 
da sessão, podendo exigir que os deputados limitem-se, no uso da palavra, aos 
tempos, oportunidades e linguagem regimentais.
Ele pode mandar excluir dos anais manifestações que entenda em desacordo 
com o Regimento, advertir o parlamentar que perturbe a ordem dos trabalhos 
ou mesmo suspender a sessão caso considere não ser possível seu prossegui-
mento em face de distúrbios no plenário. 

Cabe também ao presidente dirigir como autoridade máxima a polícia da Câmara, 
competente para coibir e investigar infrações praticadas no recinto da Casa, inclu-
sive de natureza criminal.

37 RICD, art. 21-B.
38 RICD, art. 212. 
39 Resolução no 29, de 1993.
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Poderes administrativos

Os poderes de gestão administrativa da Câmara dos Deputados estão, regimental-
mente, cominados à Mesa Diretora, não exercendo o presidente, senão com delega-
ção da Mesa, atribuições dessa natureza em caráter individual. Todavia, compete-lhe 
convocar e presidir as suas reuniões, com direito a voto em todas as deliberações.

Correlação entre poderes e atribuições do presidente e dos 
líderes partidários

Como demonstra o estudo comparado dos Parlamentos, seus presidentes não 
exercem seus poderes e atribuições isoladamente. Bem ao contrário, são partici-
pantes de processos decisórios complexos que contam com outros agentes, entre 
os quais, com especial destaque conferido pelas teorias sobre organização parla-
mentar, os líderes das bancadas dos partidos com assento no Legislativo. Consi-
derar a correlação entre os poderes e atribuições do presidente do Parlamento e 
aqueles dos líderes poderá ajudar a identificar o grau de autonomia do primeiro, 
ou, visto pelo outro lado, sua vinculação partidária, e também contribuirá para a 
compreensão de como as decisões são tomadas no âmbito do Legislativo.

No caso da Câmara dos Deputados, o Regimento Interno elenca as seguintes prin-
cipais atribuições e prerrogativas dos líderes dos partidos e blocos parlamentares:

– indicar à Mesa os membros da bancada para 
compor as comissões, e, a qualquer tempo, 
substituí-los (RICD, art. 9º);

– participar dos trabalhos de qualquer comissão, 
podendo encaminhar a votação e requerer sua 
verificação (RICD, art. 9º);

– indicar membros da bancada para concorrerem 
aos cargos da Mesa e dos demais colegiados in-
ternos (RICD, art. 9º);

– participar do Colégio de Líderes e elaborar a 
agenda mensal de proposições a serem incluí-
das na pauta (RICD, arts. 17, I, “s”, e 20);

– solicitar regime de urgência para proposições 
(RICD, art. 155);

– requerer adiamento de discussão ou votação 
em Plenário;
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– encaminhar as votações em Plenário (RICD,  
arts. 177 e 193);

– oferecer requerimentos de destaques de vota-
ção em Plenário (RICD, art. 161).

Cotejando-se esses poderes e atribuições com os do presidente da Casa, percebe-
se, em linhas gerais, que, enquanto o presidente tem o comando da tramitação 
das matérias e o monopólio da interpretação e aplicação das normas regimen-
tais, os líderes controlam as comissões e têm grande influência sobre os procedi-
mentos de votação em Plenário. O poder de agenda, por sua vez, é compartilha-
do pelo presidente e pelos líderes.

O perfil dos poderes e atribuições institucionais do cargo de presidente da  
Câmara dos Deputados sugere uma importante concentração de capacidade de-
cisória e de influência na tramitação das matérias legislativas em suas mãos, 
destacando sua importância no funcionamento do Parlamento brasileiro. Resta 
investigar se tais poderes e atribuições são, de fato, utilizados pelos ocupantes 
do posto e o modo como isso ocorre.

Conclusão 

O estudo dos poderes e atribuições do presidente da Câmara dos Deputados, à 
luz das teorias sobre comportamento e organização parlamentar e em compa-
ração com seus congêneres em legislativos de outras democracias, colocou em 
destaque a importância do cargo e as possibilidades que seus titulares têm de 
participação e de intervenção no processo decisório da Casa.

Com relação ao enquadramento teórico dos fenômenos pesquisados, é reforça-
da a noção de que as instituições são importantes para o funcionamento dos 
Parlamentos e de que essas estão relacionadas com as preferências e o compor-
tamento dos legisladores. Em especial, os poderes e atribuições do presidente 
da Câmara dos Deputados inserem esse cargo entre aqueles para os quais pri-
vilégios e benefícios especiais são concedidos para que seu ocupante possa atu-
ar no sentido de garantir o funcionamento eficiente do Parlamento diante das 
preferências individuais dos legisladores, buscando resolver os dilemas de ação 
coletiva e intervindo diante de impasses no processo decisório, numa vertente 
distributivista. Esses privilégios e benefícios explicariam o maior grau de espe-
cialização e de longevidade na carreira legislativa de seus ocupantes em relação 
aos demais legisladores já constatados em outros estudos.
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De outra parte, também é ressaltada a vinculação do cargo com a atuação dos 
partidos políticos no Congresso Nacional, uma vez que a regra de maioria pre-
vista para a escolha de seu ocupante garante, em princípio, o controle do posto 
pela maioria. Sob esse aspecto, no entanto, deve-se considerar a relativa inde-
pendência que o presidente da Câmara tem em relação aos líderes partidários, 
assumindo ele, inclusive, um papel de coordenação da atuação desses, mediando 
o funcionamento das coalizões de governo.

Finalmente, algumas linhas de aprofundamento, complementação e validação 
do estudo empreendido devem ser destacadas. O relacionamento entre o pre-
sidente e líderes partidários no processo decisório da Câmara dos Deputados, 
apenas referenciado neste trabalho, merece consideração e pesquisa específica, 
especialmente no contexto do funcionamento das coalizões de governo, quer 
majoritárias, quer minoritárias.

De igual modo, a dinâmica das relações entre o presidente da Câmara e o gover-
no pode ser estudada sob outros ângulos, além do processo decisório interno do 
Legislativo, consideradas questões como o controle de agenda do Parlamento, o 
equilíbrio entre os poderes e a intensidade da atuação legiferante do presidente 
da República. Assim, nos limites da presente pesquisa, a conclusão é no sentido 
da constatação da importância do cargo de presidente da Câmara no processo 
decisório legislativo, apontadas formas específicas de sua atuação e intervenção 
no trâmite das proposições e destacado o peso de sua participação em vista dos 
outros agentes decisores do Parlamento.
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AS ALTERAÇÕES DO LEGISLATIVO NOS 
PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO 

E O PAPEL DOS RELATORES 
NESTE PROCESSO

Márcia Rodrigues da Cruz

Introdução

As alterações promovidas no texto constitucional a partir de 1988 parecem não 
ter sido suficientes para limitar a interferência do Poder Executivo na agenda do 
Legislativo e equilibrar a influência dos dois poderes sobre a agenda legislativa. As 
regras institucionais vigentes contribuem para a rápida apreciação das propostas 
do Poder Executivo no Congresso Nacional (CN). Quando levada em consideração 
a quantidade de proposições que são transformadas em norma jurídica a cada ano, 
é possível verificar que o Legislativo aprova um grande número de propostas origi-
nadas do Poder Executivo, se comparado à quantidade de proposições que foram 
convertidas em lei de autoria de parlamentares (FIGUEIREDO e LIMONGI, 2001, 
p. 105). No entanto, as propostas apresentadas pelo presidente da República podem 
sofrer alterações durante a tramitação no Congresso. As regras institucionais vigen-
tes permitem a apresentação de emendas que podem alterar substancialmente o 
texto inicialmente apresentado.

Conforme retrata Cintra, na apresentação de E no início eram as bases 
(CARVALHO, 2003, p. 8), com o fim do regime autoritário deu-se início a um 
grande debate público sobre a melhor forma de organização da democracia bra-
sileira. A discussão pública girava em torno de questões que envolviam a produ-
ção legislativa e a governabilidade. Muito se questionava se o sistema eleitoral 
de lista aberta não favoreceria a produção de leis que privilegiariam os interes-
ses individualistas dos parlamentares.

A ciência política não se manteve alheia a este debate e tem se aprofundado, nas 
últimas décadas, na busca de uma melhor compreensão sobre o funcionamento 
do Congresso brasileiro. Em um primeiro momento, a preocupação concentrou-se 
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nos sistemas eleitoral e partidário; em seguida, os estudos buscaram analisar 
a questão da governabilidade. A combinação de um sistema eleitoral propor-
cional de lista aberta – que possibilita a existência de representação de mui-
tos partidos no Congresso – com o presidencialismo preocupou os estudiosos 
que consideravam esta combinação perigosa no que se refere à governabilida-
de do país. A dificuldade de o governo conseguir maioria em um Congresso 
multipartidário seria imensa e poderia conduzir o país à ingovernabilidade 
(MAINWARING, 2001).

No entanto, estudos realizados, em meados dos anos 1990, chegaram a novas 
conclusões. De acordo com Figueiredo e Limongi (2001), diferentemente da vi-
são do senso comum que considerava a existência de uma alta indisciplina par-
tidária, pesquisas realizadas com base nas votações do Plenário da Câmara dos 
Deputados chegaram às seguintes conclusões: a existência de previsibilidade 
nas votações; a existência de disciplina partidária nas votações e o grande poder 
de agenda e aprovação das propostas do Executivo. 

Figueiredo e Limongi (2001) consideram, ainda, que as regras institucionais 
vigentes no Brasil contribuem para que as propostas do presidente sejam pau-
tadas e rapidamente apreciadas pelo Legislativo. Dentre os mecanismos cons-
titucionais que ampliam os poderes legislativos do presidente, estão: o poder 
de iniciativa exclusiva de lei, em determinadas áreas; o poder de editar medidas 
provisórias, com força de lei; e a faculdade de solicitar urgência para os seus 
projetos. Deve-se levar em consideração, também, que o presidente tem poder 
de iniciativa de emenda constitucional, bem como, o de vetar projetos de lei, 
integral ou parcialmente.

Crítico das conclusões a que chegaram esses autores, Barry Ames (2003) argu-
menta que as votações do Plenário das Casas Legislativas seriam o ponto final de 
um processo de barganha com os parlamentares individualmente e que muitas 
propostas do governo sequer chegam a ser apresentadas por envolverem nego-
ciações muito complicadas, ou mesmo serem consideradas impossíveis de apro-
vação no Congresso. Argumenta ainda, sem evidências conclusivas, que mesmo 
aprovados, os projetos do Executivo são “desfigurados” pelos parlamentares.

No entanto, as pesquisas feitas em torno das proposições de autoria do Poder 
Executivo tendem a limitar-se em analisar se a proposição foi aprovada ou não 
pelo Congresso, dando pouco conhecimento acerca das alterações de fato sofridas 
durante a tramitação na Câmara dos Deputados (CD) e no Senado Federal (SF).
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Mesmo não tendo poder de agenda, conforme foi possível constatar por pes-
quisas recentes e pela observação das votações nos Plenários da Câmara e do 
Senado, os membros do CN podem exercer o papel de legisladores ao apreciar as 
proposições legislativas. Os parlamentares dispõem de recursos institucionais 
para aprovar, rejeitar ou alterar os textos das proposições apresentadas pelo 
Executivo. Resta saber se o recurso de modificar os textos originalmente apre-
sentados tem sido utilizado pelos membros do Congresso ou se, além de pautar 
e aprovar a maioria de seus projetos, o Executivo consegue a aprovação dos pro-
jetos na forma inicialmente proposta.

O estudo ora proposto buscou aprofundar o conhecimento acerca das possíveis 
modificações realizadas em textos de proposições que tiveram sua tramitação 
iniciada mediante a apresentação de proposta do Poder Executivo. O que se 
questiona é se a emenda parlamentar é ou não um instrumento eficaz do Parla-
mento brasileiro para modificar os projetos de lei oriundos do Poder Executivo.

O Executivo pode ser autor de vários tipos de proposição, como medidas provi-
sórias, propostas de emenda à constituição, projetos de lei e projetos de lei com-
plementar. Neste trabalho, a contribuição para esse debate foi feita por meio 
da análise detalhada e sistemática das modificações realizadas pelos parlamen-
tares nos projetos de lei do Executivo apresentados no período de 1999 a 2006 
e transformados em lei. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa no banco 
de dados da CD (com informações fornecidas pelo Centro de Documentação e 
Informação da Câmara dos Deputados – Cedi) para quantificar, inicialmente, o 
volume de projetos de lei de autoria do Poder Executivo apresentados no perío-
do de 1999 a 2006. Foram encontrados 413 projetos de lei. Dentre estes, foram 
selecionados os 191 projetos de lei que foram transformados em lei até 31 de 
dezembro de 2008. Em seguida, trabalhou-se com os projetos de lei que trami-
taram em regime de urgência. A partir daí, foi feito um novo filtro, em que foram 
analisados os projetos que sofreram alterações mais substanciais, de acordo com 
o número e a natureza das emendas apresentadas.

O papel dos relatores dos projetos de lei também foi objeto de estudo neste tra-
balho. Buscou-se avaliar quais os poderes formais do relator, bem como obser-
var qual a influência do relator ao emitir parecer a projeto de lei do Executivo.

As análises levam às seguintes conclusões: os parlamentares propõem e alte-
ram a maioria dos textos dos projetos de lei enviados pelo Executivo; tanto se 
aprovam emendas nos projetos que tramitam pelo Plenário, como nos que são 
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apreciados apenas pelas comissões; a CD faz mais alterações nos projetos do que 
o SF; a urgência não impede os parlamentares de sugerirem mudanças nos pro-
jetos do Executivo; os relatores têm papel fundamental no processo de emenda-
mento das proposições; os presidentes da CD e do SF, bem como os líderes de 
partidos políticos, também são figuras marcantes quando se fala das modifica-
ções promovidas nos textos dos projetos.

A tramitação dos projetos de lei do Executivo na CD

A tramitação dos projetos de lei na CD é tratada aqui com mais detalhamento 
do que a tramitação dos projetos no SF por dois motivos. O primeiro deles é que 
a discussão e a votação dos projetos de lei do Executivo terão início na Câmara 
(CF, art. 64), podendo esta Casa apreciar duas vezes a mesma matéria, ou seja, 
apreciar a proposição inicial, apresentando, se for o caso, suas propostas de mo-
dificação, e apreciar as modificações que o Senado vier a apresentar. Outro moti-
vo é que a Câmara tende a receber e aprovar mais modificações do que o Senado 
nos projetos de lei do Executivo, conforme levantamento de dados preliminar a 
esta pesquisa.

Além de descrever as regras regimentais e constitucionais que regem o processo 
de emendamento dos projetos de lei, trataremos também de detalhes de proce-
dimento, não descritos nos regimentos e na Constituição, mas adotados duran-
te o caminho percorrido pelos projetos no CN. O objetivo é mostrar, com base 
na Constituição Federal (CF) e no Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
(RICD), qual a possibilidade que os parlamentares têm de alterar o texto dos 
projetos de lei do Poder Executivo submetidos à apreciação do Congresso. 

As leis que tratam dos assuntos constantes do § 1º do art. 61 da CF são de ini-
ciativa privativa do presidente da República. Os deputados e os senadores não 
podem apresentar projetos de lei que versem sobre essas matérias. Os parla-
mentares podem apenas encaminhar uma indicação ao Poder Executivo suge-
rindo que seja iniciado projeto de lei sobre a matéria de iniciativa privativa do 
presidente da República (RICD, art. 113). Vale dizer que o presidente também 
pode apresentar projeto de lei sobre assuntos gerais não especificados na CF 
como de iniciativa privativa.

A partir do recebimento da mensagem do Executivo com o texto do projeto pela 
CD, o projeto será numerado, datado e encaminhado a publicação (RICD, art. 137,  
caput). Em seguida, será estabelecido o regime de tramitação do projeto, se com 
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prioridade ou urgência (não há possibilidade de os projetos de lei do Executivo  
tramitarem de forma ordinária, tendo em vista que o RICD prevê que os projetos 
de outro poder devem tramitar com prioridade), e a forma como será apreciado: se 
conclusivo das comissões, que dispensa a apreciação do Plenário (RICD, art. 24, II), 
ou se a proposição será também apreciada pelo Plenário da CD.

Em seguida, o projeto receberá despacho do presidente da CD, definindo quais 
comissões irão analisar a proposição (RICD, art. 17, II, “a”, e art. 139, caput), que 
antes verificará se não há na CD projeto de lei que trate de matéria análoga ou 
conexa, para que se promova a tramitação conjunta (RICD, art. 139, I). Além das 
comissões que analisarão o mérito da proposta, o projeto poderá ser despachado 
à Comissão de Finanças e Tributação (CFT), quando a matéria envolver aspectos 
financeiros e orçamentários, e, obrigatoriamente, à Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJC), para análise da constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa (RICD, art. 53 e art. 54). Vale 
dizer que a CFT e a CCJC também poderão, nos casos especificados no RICD, 
emitir parecer sobre o mérito da proposição.

Serão terminativos os pareceres da CCJC, no que tange à constitucionalidade ou juri-
dicidade da matéria, e da CFT, sobre a adequação financeira e orçamentária da propo-
sição (RICD, art. 54). Ou seja, um projeto poderá ir para o arquivo, independentemen-
te de ser conclusivo ou sujeito à apreciação do Plenário, caso a CCJC ou a CFT assim 
decida. Vale ressaltar que cabe recurso da decisão destas comissões (RICD, art. 144).

Caso a matéria contida no projeto envolva o campo temático de mais de três co-
missões que devam tratar sobre o mérito da proposição, deverá ser constituída 
uma comissão especial só para tratar do projeto (e de seus apensados, se for o 
caso). Caberá a esta comissão especial examinar a admissibilidade e o mérito da 
matéria, bem como as emendas a ela apresentadas (RICD, art. 34). 

Frequentemente, projetos de lei se tornam urgentes depois de iniciada sua 
tramitação. Os líderes podem apresentar requerimento que, se aprovado em 
Plenário, muda o tipo de tramitação da proposição (RICD, art. 154 e art. 155).  
O presidente da República também poderá solicitar urgência na apreciação dos 
projetos de lei de sua iniciativa mesmo depois de o projeto já ter sua tramitação 
iniciada na Câmara dos Deputados. Neste caso, o projeto de lei que tramita-
va na Casa em regime de prioridade, passa a tramitar em regime de urgência  
(CF, art. 64). Há ainda os casos em que o projeto é apensado a outro que já tra-
mitava na CD em regime de urgência.
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Os projetos que tramitam em regime de urgência têm dispensada, no decorrer 
do processo, uma série de exigências, além de terem os seus prazos reduzidos e 
de serem incluídos na pauta das reuniões das comissões e na Ordem do Dia do 
Plenário da CD antes dos projetos em prioridade e ordinários. Podem, também, 
ser pautados no Plenário da CD mesmo que ainda não tenham recebido parece-
res das comissões. Os projetos urgentes terão de ser apreciados pelo Plenário, 
não havendo a possibilidade de serem conclusivos nas comissões.

Os projetos de lei em regime de prioridade também têm uma tramitação mais 
acelerada, pois entram na pauta das comissões e na Ordem do Dia do Plenário 
logo após os projetos de lei em regime de urgência (RICD, 158, caput) e têm seus 
prazos de tramitação reduzidos, se comparados aos de tramitação ordinária. No 
entanto, são apreciados de forma semelhante aos projetos de lei em regime de 
tramitação ordinária, podendo inclusive ter dispensada a apreciação do Plenário 
e tramitar apenas nas comissões.

Os projetos de lei que dispensam a apreciação do Plenário são chamados na CD de 
“conclusivos”. Regra geral, os projetos de lei são conclusivos, no entanto há uma 
vasta lista de exceções expressas no inciso II do art. 24 do RICD. Não poderão ser 
conclusivos, por exemplo, os projetos de lei que tramitam em regime de urgência.

O projeto de lei conclusivo nas comissões que receber parecer favorável de todas 
as comissões a que foi distribuído não passa pelo Plenário da CD. Ao finalizar a 
tramitação nas comissões, segue direto para o Senado ou para sanção, conforme 
o caso. Os projetos conclusivos que tiverem pareceres contrários de todas as 
comissões de mérito serão considerados rejeitados e serão arquivados (RICD,  
art. 133). No entanto, em ambos os casos, no prazo de cinco sessões, cabe recur-
so ao Plenário (RICD, art. 132, § 2º). Já os projetos que tiverem pareceres diver-
gentes, ou seja, que receberem, por exemplo, parecer favorável de uma comissão 
e contrário de outra, perdem a conclusividade e terão de ser apreciados também 
pelo Plenário da Câmara.

Os projetos de lei conclusivos na CD recebem emendas durante a tramitação nas 
comissões (RICD, art. 119, caput). O RICD estabelece um prazo de cinco sessões 
a partir da designação do relator para qualquer deputado, independentemente 
de ser membro ou não da comissão que está avaliando a matéria, apresentar 
emendas ao projeto de lei (RICD, art. 119, I). Encerrado o prazo para a apresen-
tação de emendas, o projeto e as emendas apresentadas na comissão são enca-
minhadas ao relator para estudo e elaboração de um parecer.
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O relator do projeto de lei também pode propor alterações mediante a apresen-
tação de emendas, de subemendas ou de substitutivo. As emendas são alterações 
consideradas pequenas, que, mesmo mudando pontos essenciais do projeto, não 
modificam grande parte do texto. As subemendas são emendas do relator que pro-
põe a alteração no texto de alguma emenda apresentada na comissão.

O substitutivo é um tipo de emenda apresentada, geralmente, pelo relator 
que altera substancialmente o texto do projeto de lei. Muitas vezes, para que 
o texto fique coeso, o relator acata emendas apresentadas ao projeto, inclui 
novas alterações que considera importantes e redige novamente o texto do 
projeto de lei com essas modificações. Este novo texto, acrescido das modi-
ficações, é o substitutivo.

Caso o projeto seja conclusivo, na hipótese de o relator apresentar um subs-
titutivo ao projeto de lei, será aberto um novo prazo de cinco sessões, após a 
publicação de aviso na Ordem do Dia das comissões, para a apresentação de 
emendas ao substitutivo, sendo que, desta vez, apenas os membros da comis-
são poderão apresentar emendas (RICD, art. 119, II, § 1º). Findo o prazo, caso 
sejam apresentadas emendas ao substitutivo, a matéria retornará ao relator 
para a avaliação das novas emendas e apresentará novo parecer para ser apre-
ciado pela comissão.

No caso das matérias sujeitas à apreciação do Plenário, a apresentação de emen-
das acontece durante a discussão da matéria no Plenário. Qualquer deputado ou 
comissão podem apresentar emendas a projetos de lei que tramitem em regime 
ordinário ou em prioridade (RICD, art. 120, I). No entanto, para se emendar uma 
proposição urgente será necessária a subscrição de um quinto dos deputados ou 
líderes que representem este número (RICD, art. 120, § 4º). 

Os projetos de lei de iniciativa do presidente da República, com solicitação de 
urgência constitucional, terão na CD um prazo para que os deputados apresen-
tem emendas antes de a matéria ser encaminhada às comissões. Este prazo é 
chamado na CD de “emendamento prévio”, tendo em vista que o projeto poderá 
receber emendas novamente quando da discussão da matéria no Plenário (Ato 
da Mesa da CD nº 177, de 1989).

Regra geral, as emendas apresentadas em Plenário devem ser encaminhadas às 
comissões que apreciaram o projeto para serem avaliadas (RICD, art. 121). No 
entanto, o presidente da CD pode solicitar aos deputados que foram relatores 



PARA ALÉM DAS URNAS128

do projeto de lei em cada comissão que emitam seus pareceres às emendas em 
Plenário, em nome das comissões que deveriam se pronunciar sobre o assunto 
(RICD, art. 121, parágrafo único).

Quando o relatório ficar pronto, o projeto será colocado na pauta da reunião de-
liberativa da comissão para que seja discutido e votado por seus membros. Na 
comissão, o que é colocado em votação é o parecer do relator. Caso o relator tenha 
dado parecer favorável ao projeto e às emendas apresentadas, os deputados mem-
bros da comissão, ao votarem sim, estarão aprovando o projeto e as emendas; caso 
o parecer seja pela aprovação do projeto de lei e pela rejeição das emendas, ao 
votarem favoravelmente ao parecer, os membros estarão aprovando o projeto e 
rejeitando as emendas. Caso as emendas ou o substitutivo sejam aprovados pelo 
plenário da comissão, passarão a ser considerados de autoria da comissão.

As emendas do Senado, quando recebidas pela Câmara, devem ser distribuí-
das, juntamente com o projeto original, às comissões que apreciaram a maté-
ria (RICD, art. 123). No caso de tramitação urgente, os relatores das emendas 
do Senado a projeto iniciado na Câmara poderão ser nomeados em Plenário, 
pelo presidente da Câmara, para representarem as comissões que deveriam 
apreciar a matéria.

Antes de iniciada a apreciação da matéria pelo Plenário da CD, poderá ser apre-
sentado requerimento de destaque para que emenda ou parte do texto do projeto 
(ou do substitutivo) seja votado separadamente (RICD, art. 161). Os chamados 
requerimentos de destaque “simples” necessitam de aprovação do Plenário para 
que a matéria destacada seja votada separadamente. Qualquer deputado pode 
apresentar destaques simples antes de iniciada a votação da matéria principal. 
O RICD, entretanto, prevê a possibilidade de votação em globo dos pedidos de 
destaque, prática adotada na CD, que torna remota a possibilidade de aprovação 
de um destaque simples.

O chamado “destaque de bancada” é o mais usado na CD. Este tipo de requeri-
mento não depende da aprovação do Plenário. Quando apresentado por partido 
ou bloco parlamentar, o requerimento é automaticamente aceito. A quantidade 
por partido varia de 1 (um) a 4 (quatro) destaques, dependendo do tamanho da 
bancada (RICD, art. 161, § 2º). Caso seja apresentado requerimento de destaque 
para votação de uma emenda, por exemplo, haverá apenas uma votação quando 
da apreciação do texto da emenda, tendo em vista que o requerimento não pre-
cisa ser votado.
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Há projetos que recebem uma grande quantidade de emendas e, muitas vezes, 
o relator dá parecer contrário a uma série delas. A tendência do Plenário é 
votar de acordo com o parecer do relator. Para que uma emenda seja apreciada 
fora do grupo de emendas com parecer contrário, por exemplo, e tenha alguma 
possibilidade de aprovação, terá de ser destacada. O destaque de parte de texto 
de projeto de lei ou de substitutivo também é bastante utilizado na Câmara.

A apreciação do projeto de lei pelo Plenário é composta de discussão e votação. 
A discussão é a fase destinada ao debate da matéria. Proceder-se-á à votação 
ao término da discussão, que se dará pelo vencimento da lista de inscritos para 
o debate ou pela aprovação de requerimento de encerramento da discussão.

Os projetos de lei seguem a regra geral de votação: “Salvo disposição constitu-
cional em contrário, as deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de 
votos, presente a maioria absoluta de seus membros” (RICD, art. 183).

A votação de projeto de lei se dará pelo processo simbólico, procedimento adota-
do para as proposições em geral, pelo qual o presidente da Câmara anuncia a vo-
tação da matéria e pronuncia a seguinte frase: “Os Srs. Deputados que aprovam 
(a matéria) permaneçam como se acham”. Logo em seguida o presidente declara 
aprovada ou rejeitada a matéria.

Os deputados poderão requerer a verificação nominal da votação, mediante 
pedido de “verificação de votação”, apoiado por, pelo menos, seis centésimos 
dos membros da Casa ou por líderes que representem este número, e proce-
dido verbalmente antes de ser anunciada a próxima votação (RICD, art. 185, 
§§ 1º e 3º). Cabe ressaltar que novo pedido de verificação de votação só será 
possível, na prática, depois de transcorrida uma hora da proclamação do re-
sultado da última votação nominal procedida por solicitação de verificação 
(RICD, art. 185, § 4º).

O projeto de lei, ou substitutivo, será votado em globo, ressalvada a parte que 
tiver sido destacada, ou por decisão do Plenário de votar em partes. As emendas 
serão apreciadas em grupos, conforme seus pareceres: favoráveis e contrários. 
Emendas com pareceres divergentes e emendas destacadas serão votadas uma a 
uma. As emendas não admitidas ou pela CCJC, ou pela CFT, ou, ainda, pela co-
missão especial constituída para emitir parecer sobre a matéria, não serão sub-
metidas a votos, sendo consideradas prejudicadas (RICD, art. 189).
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Na votação dos projetos de lei vale, ainda, ressaltar alguns critérios, descritos no 
art. 191 do RICD. O substitutivo de comissão tem preferência na votação sobre 
o projeto, ou seja, o substitutivo será votado antes do texto do projeto original. 
Caso tenha sido apresentado mais de um substitutivo pelas comissões que apre-
ciaram a matéria, terá preferência o substitutivo apresentado pela última comis-
são. Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o projeto e as demais emendas 
e substitutivos apresentados à matéria; rejeitado o substitutivo, passa-se à apre-
ciação das emendas (se houver) e, depois, do projeto original.

Quando ao projeto não for oferecido substitutivo, a votação será iniciada pelas 
emendas. Em seguida, passa-se à votação do projeto de lei. No caso de o projeto 
de lei ser rejeitado, as emendas a ele oferecidas serão consideradas prejudicadas 
(RICD, art. 191, V). 

As emendas aglutinativas podem ser consideradas uma exceção à regra por po-
derem ser apresentadas mesmo quando a votação da matéria já tenha se inicia-
do, desde que a parte do texto a que elas se refiram já não tenha sido rejeitada. 
Há casos em que, mediante a aprovação pelo Plenário de requerimento de pre-
ferência apresentado por líderes, uma emenda aglutinativa (que pode ser subs-
titutiva global) é votada e aprovada, ficando prejudicadas as próximas votações 
referentes à matéria.

Após a tramitação no CN, o projeto de lei é encaminhado ao presidente da Re-
pública para sanção ou veto. O presidente poderá sancionar o texto enviado pelo 
Congresso, vetá-lo parcial, ou integralmente. Caso o projeto de lei seja sancio-
nado, o texto do projeto será convertido em lei. Na hipótese de o texto ser par-
cialmente vetado, a parte que não foi vetada será sancionada e transformada em 
lei, a parte vetada ficará suspensa e o veto será apreciado em sessão conjunta do 
Congresso e, caso seja o veto derrubado por maioria absoluta das duas Casas, 
o texto será transformado em lei. O mesmo acontece com o texto totalmente 
vetado que só será convertido em lei se o veto for derrubado pela maioria dos 
votos da Câmara e do Senado, apreciado em sessão conjunta.



MÁRCIA RODRIGUES DA CRUZ 131

O papel do relator

O relator é o parlamentar designado na comissão para, no prazo determinado, 
estudar o projeto de lei e sobre ele emitir parecer. As emendas apresentadas na 
comissão também são avaliadas pelo relator. A competência para designar o re-
lator da matéria é do presidente da comissão. 

O RICD estabelece que toda proposição, ainda que esteja em regime de urgência, 
antes de ser apreciada definitivamente, precisa receber parecer. O Regimento 
define parecer como “a proposição com que uma comissão se pronuncia sobre 
qualquer matéria sujeita a seu estudo” (art. 126). Porém, antes de ser apreciado 
pela comissão, o projeto deve ser inicialmente examinado por um relator. Cabe 
ao relator elaborar relatório circunstanciado e proferir parecer sobre o projeto e 
sobre as emendas a ele apresentadas. 

O relator do projeto de lei pode propor alterações mediante a apresentação de 
emendas, de subemendas ou de substitutivo. O voto do relator poderá ser pela 
rejeição, pela aprovação, ou pela aprovação com alterações.

O RICD não estabelece critérios objetivos para a escolha dos relatores. O pre-
sidente da comissão tem a prerrogativa de designar o relator da matéria, que 
deverá ser escolhido dentre os deputados membros da comissão. Não há impe-
dimento de o relator ser escolhido entre os deputados suplentes da comissão, 
inclusive, o próprio presidente da comissão pode relatar matéria distribuída à 
comissão. Além disso, caso o relator não cumpra o prazo estabelecido para en-
trega do relatório, o presidente poderá designar outro membro da comissão para 
relatar o projeto de lei.

No que se refere à importância da função do relator de um projeto de lei, vale 
destacar que não há muitos estudos nesta área. Fabiano Santos e Acir Almeida 
tratam do assunto em Teoria informacional e a seleção de relatores na Câmara dos 
Deputados. O texto procura descrever a importância da função do relator de um 
projeto de lei. De acordo com os autores, ao estudar o RICD, foi possível verificar 
que “o relator não tem poderes formais suficientes para influenciar a decisão 
final da comissão”. Considera o relator influente no processo decisório, mas o 
fundamento de sua influência não é formal, ele seria uma espécie de “agente 
informacional” da comissão, cuja função consiste na coleta e na divulgação de 
informação sobre as consequências de uma política pública específica.
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A prática, no entanto, revela que na CD o parecer do relator tem grande peso na 
decisão tanto da comissão, como do Plenário. A tendência é a aprovação dos pare-
ceres dos relatores. Os deputados e os líderes de partidos sabem da importância 
do parecer do relator e, quando discordam desse parecer, apresentam, durante as 
reuniões da comissão, requerimentos de retirada de pauta, de adiamento da dis-
cussão, de adiamento da votação, dentre outros recursos regimentais, buscando 
ganhar tempo para poderem negociar mudanças no relatório ou para tentarem 
mobilizar a maioria dos deputados da comissão para derrubarem o relatório. 

O processo de votação da matéria, um procedimento formal, detalhadamente 
descrito no RICD, favorece a aprovação do parecer do relator. Em primeiro lugar, 
na comissão o que é votado é o parecer do relator, e não a matéria. Não é possível 
a aprovação parcial de um relatório. Caso a comissão não concorde com o pare-
cer do relator, terá de rejeitar o relatório e será nomeado outro deputado para 
elaborar novo parecer. O projeto terá de ser novamente pautado para que o novo 
parecer seja então apreciado pela comissão. Para evitar atraso na apreciação, os 
deputados buscam convencer o relator a modificar seu voto durante a discussão 
da matéria na comissão, tendo em vista que, antes da votação, o relator pode 
reformular seu voto, ou apresentar uma complementação de voto, alterando 
apenas alguns pontos do seu parecer.

Em segundo lugar, no Plenário da Câmara, os substitutivos dos relatores têm pre-
ferência na apreciação sobre os projetos originais. Caso o relator tenha apresen-
tado um texto completamente reformulado para o projeto, este texto será votado 
em primeiro lugar, e se aprovado, o texto original estará prejudicado (o mesmo 
que definitivamente arquivado, conforme estabelece § 4º do art. 164 do RICD). 
Caso os deputados queiram votar em primeiro lugar o texto original do projeto, 
terão de apresentar um requerimento de destaque de preferência (RICD, art. 161, 
IV), que terá de ser submetido a votos e aprovado pelo Plenário da Câmara.

Em terceiro lugar, no Plenário da Câmara as emendas são geralmente apreciadas 
em grupos. O parecer do relator, ou relatores, é que define em que grupo cada 
emenda vai constar, se no grupo das emendas com pareceres favoráveis, ou no 
grupo das com pareceres contrários (ressaltando que as emendas com pareceres 
divergentes são votadas separadamente). Também neste caso a única forma de 
votar separadamente uma emenda é mediante a aprovação de destaque simples 
(RICD, art. 161, II), ou a apresentação de destaque de bancada (RICD, art. 161,  
II, combinado com o § 2º). 
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Nessa perspectiva, podemos dizer que a regra geral favorece a aprovação do pa-
recer do relator. Os procedimentos adotados durante a tramitação do projeto de 
lei tendem a fortalecer a decisão do relator. Os requisitos regimentais, de certa 
forma, dificultam a possibilidade de alteração do texto proposto pelo relator, 
principalmente quando o objetivo é a aprovação da matéria, mas com modifica-
ções diferentes das propostas pelo relator.

Modificações do Congresso nos projetos de lei do Executivo

No que se refere à apresentação de emendas, dentre as 191 proposições analisa-
das, 140 receberam emendas. Ou seja, mais de setenta por cento dos projetos de 
lei do Executivo receberam proposta de alteração por parte dos parlamentares.

As emendas formalmente apresentadas devem receber pareceres e serem apre-
ciadas pelas comissões e, conforme o caso, também pelo Plenário. Apenas as 
emendas consideradas aprovadas modificaram o texto dos projetos de lei de 
autoria do Executivo. As emendas que não forem acatadas serão consideradas 
rejeitadas ou prejudicadas e serão arquivadas. Ou seja, nem todas as propostas 
de modificação formalmente sugeridas pelos parlamentares são acatadas.

Os parlamentares não só apresentaram propostas de alteração, como também 
aprovaram modificações nos textos dos projetos de lei enviados pelo Poder Exe-
cutivo. Foram encontrados 116 projetos de lei que tiveram mudanças no texto 
original, sendo que 115 mediante a aprovação de emendas e um pela aprovação 
de um destaque supressivo. Vale dizer que mais da metade dos textos dos proje-
tos de lei enviados pelo Poder Executivo entre 1999 e 2006 e convertidos em lei 
foram alterados durante a sua tramitação no CN.

Tabela 1 – Projetos do Executivo transformados em lei

Descrição no %

Total 191 100,0

Receberam emendas 140 73,3

Modificados em relação ao texto original – tiveram emendas 
aprovadas

115 60,2

Modificado em relação ao texto original (PL no 1.365/99) – teve 
destaque aprovado

1 0,5

Fonte: Câmara dos Deputados.
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Os projetos que foram alterados tiveram diferentes formas de tramitação na 
CD. Alguns sequer passaram pelo Plenário, sendo apreciados apenas pelas co-
missões, tramitando de forma conclusiva. Outros passaram pelo Plenário e tra-
mitaram em regime de urgência. Há ainda, os projetos de lei que tramitaram em 
regime de prioridade, mas necessitaram da apreciação do Plenário. 

No que se refere ao tipo de apreciação, descreve-se aqui a tramitação adotada na CD. 
A tabela a seguir apresenta o número de projetos apreciados conclusivamente pelas 
comissões na CD e o número de projetos que passaram pelo Plenário da Câmara:

Tabela 2 – Tipo de tramitação na CD dos projetos de lei do Executivo

1999-2002 2003-2006 TOTAL
Sujeitos à apreciação conclusiva das  
comissões na CD

21 37 58

Sujeitos à apreciação do Plenário da CD 75 58 133

Total 96 95 191

Fonte: Câmara dos Deputados.

Conforme descreve a Tabela 3, dentre os projetos de lei alterados pelo CN, 30 
tramitaram sem passar pelo Plenário da CD e 85 foram apreciados também pelo 
Plenário da Câmara:

Tabela 3 – Tipo de tramitação dos projetos de lei 
que receberam emendas

Fonte: Câmara dos Deputados.

Total Tipo de apreciação 
na Câmara dos Deputados

Receberam 
emendas

Alterados

74 Apreciados pelo Plenário – urgência 
(1999-2002)

66 56

01 Apreciado pelo Plenário – prioridade 
(1999-2002)

- 1 (destaque)

21 Apreciados pelas comissões 
(1999-2002)

12 10

58 Apreciado pelo Plenário – urgência 
(2003-2006)

39 29

37 Apreciados pelas comissões 
(2003-2006)

23 20

191 TOTAL 140 116
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Dentre os projetos de lei do Executivo que tiveram uma grande quantidade de 
emendas apresentadas, a maioria teve substitutivo aprovado. Dentre os 19 pro-
jetos que mais receberam emendas, 15 tiveram substitutivos aprovados. 

O projeto de lei que inicia a sua tramitação na CD e recebe emendas no SF, neces-
sariamente, retorna à Câmara. Diante disso, foi possível verificar, mesmo dando 
ênfase à tramitação na CD, quais os projetos que foram alterados no SF, pois 
estes tiveram que retornar à CD para apreciação das emendas do SF.

A maioria das modificações aprovadas é de autoria da CD. Os deputados tendem 
a apresentar e a aprovar mais modificações do que os senadores. Dentre os 191 
projetos de lei analisados, apenas 21 receberam propostas de alteração por parte 
do Senado. No entanto, vale esclarecer, que estamos tratando apenas das propos-
tas aprovadas pelo SF, não descartando a hipótese de os senadores terem apre-
sentado emendas e as mesmas não terem sido aprovadas. O que foi observado foi 
se houve ou não aprovação no Senado de emendas apresentadas por senadores.

Dentre os 191 projetos de lei analisados, 40 tiveram seus textos parcialmente 
vetados pelo presidente da República. Dentre os projetos parcialmente vetados, 
35 receberam emendas do CN, ou seja, foram modificados durante a tramitação 
na CD e no SF em relação ao texto inicialmente enviado pelo Poder Executivo. 
Apenas 5 projetos de lei, dentre os projetos que foram parcialmente vetados, 
não receberam emendas, ou seja, o presidente da República vetou parte do texto 
originalmente enviado pelo Executivo, já que o texto que saiu do Congresso Na-
cional não foi alterado durante a tramitação. A maioria destes projetos de lei, 34, 
tramitou em regime de urgência, passando pelo Plenário da CD. Dentre as pro-
posições parcialmente vetadas, 9 tiveram seus textos alterados também no SF.

Uma observação relevante é o fato de que a maior parte dos projetos altera-
dos não foram vetados. Podemos sugerir que nem sempre as alterações feitas 
pelo Congresso representam distorções ou indicam conflito de interesses entre 
o Executivo e o Legislativo. Podem representar aperfeiçoamento nos projetos, 
ou mesmo, ser resultado de mudanças sugeridas pelo próprio governo que, de-
pois de iniciada a tramitação da matéria, só pode alterá-la por meio de emendas 
apresentadas por parlamentares.

Durante a sua tramitação no CN, 85 projetos de lei de autoria do Poder Executivo 
que sofreram emendas na CD foram apreciados pelo Plenário desta Casa em regi-
me de urgência. Destes, 24 tiveram urgência solicitada apenas pelo presidente da 
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República, nos termos do § 1º do art. 64 da Constituição Federal; 43 tiveram ur-
gência aprovada pelo Plenário da Câmara dos Deputados mediante requerimento 
apresentado pela maioria absoluta dos deputados, ou de líderes que representam 
esse número, conforme estabelece o art. 155 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados; e, finalmente, 18 projetos de lei que tramitaram no Congresso Na-
cional em regime de urgência por solicitação do presidente da República, mas que 
também tiveram requerimento de urgência aprovado na Câmara dos Deputados 
para imediata inclusão na Ordem do Dia do Plenário (RICD, art. 155).

Um dado bastante relevante a ser destacado sobre os projetos que tramitaram 
em regime de urgência é a questão do tipo de emenda aprovada: pelo menos 41 
deles tiveram substitutivos aprovados. Ou seja, mais de quarenta e oito por cen-
to dos projetos de lei do Executivo que tramitaram na CD em regime de urgência 
tiveram substitutivos aprovados pelo CN.

Os substitutivos são, geralmente, apresentados pelos relatores que, ao emiti-
rem parecer sobre o projeto e as emendas a ele apresentadas, reformulam o 
texto do projeto acrescentando as suas sugestões de mudança e as emendas por 
ele acolhidas. No entanto, nada impede que durante a discussão da matéria em 
Plenário sejam apresentados outros substitutivos por qualquer deputado (se a 
matéria for urgente, o substitutivo – que é um tipo de emenda – tem que ter 
apoiamento de, pelo menos, um quinto dos deputados ou líderes que represen-
tem este número).

A emenda substitutiva também promove mudanças substanciais no projeto. Po-
rém, as alterações não atingem todo o corpo do texto, apenas parte (significa-
tiva) do projeto é alterada. Dentre os projetos pesquisados neste capítulo, sete 
foram modificados pela aprovação de emendas substitutivas.

Outro tipo de emenda que merece destaque é a emenda aglutinativa. Ela pode 
ser apresentada, inclusive, no curso da votação da matéria (dife rentemente das 
demais emendas, cujo prazo de apresentação se encerra com o fim da discussão 
da proposição), por um décimo dos membros da Casa, ou por líderes que repre-
sentam este número, e visa aglutinar partes do texto do projeto com emendas 
que ainda não foram votadas. 

Há emendas aglutinativas que mudam parcialmente o texto original do projeto 
inicial, classificadas como “emendas aglutinativas substitutivas”. E há, também, 
as chamadas “emendas aglutinativas substitutivas globais”, que alteram o texto 
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do projeto de lei como um todo. Em ambos os casos as modificações propostas 
tendem a alterar substancialmente o texto do projeto original. Dentre os es-
tudados neste capítulo, dois projetos de lei do Executivo foram alterados por 
emendas aglutinativas.

Tabela 4 – Projetos de lei do Executivo que foram alterados 
(1999-2006)

Descrição no %
Aprovação de substitutivo 42 49,4

Aprovação de emenda aglutinativa substitutiva 02 2,4

Aprovação de emenda substitutiva 07 8,2

Aprovação de outras emendas 34 40

Total de projetos alterados (em regime de urgência) 85 100

Fonte: Câmara dos Deputados. 

Dentre as 51 propostas transformadas em lei, com tramitação em regime de ur-
gência e substitutivos, emendas aglutinativas ou emendas substitutivas aprova-
das no CN, apenas 15 foram também alteradas no SF. Observou-se, no entanto, 
que a Câmara tende a ratificar as alterações promovidas pelo Senado. Dentre os 
15 projetos de lei que tiveram emendas aprovadas pelo SF, 9 tiveram aprovação 
total da CD, 5 aprovação parcial e apenas uma proposta foi totalmente rejeitada.

O destaque aqui dado aos projetos que receberam um elevado número de emendas 
se justifica, diante das análises já feitas, por considerarmos que estes receberam 
atenção especial por parte dos parlamentares. As limitações formais, como o nú-
mero de assinaturas exigido e o prazo limitado, não impediram a manifestação dos 
parlamentares que apresentaram muitas sugestões de alteração aos textos enviados 
pelo presidente da República. No entanto, não há como fazer alguma relação com 
o número de emendas apresentadas e o número de emendas aprovadas. 

Destacamos uma característica importante entre os projetos que tiveram seus textos 
alterados por substitutivo ou emenda aglutinativa, tramitaram na CD em regime de 
urgência e tiveram grande número de emendas apresentadas: todos receberam veto 
parcial. Outro dado relevante é que cinquenta por cento receberam emendas do SF. 
Ou seja, esses projetos receberam mais emendas do Senado do que a média geral.
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Tudo isso nos levou a crer que esses projetos trataram de matérias realmente im-
portantes, tanto para o Executivo, como para os membros do CN, que tentaram, 
dentro do que os regimentos internos permitem, alterar o texto dos projetos de 
lei enviados pelo Poder Executivo. A incidência de veto e as alterações propostas 
pelo Senado são características que se somam para justificar uma seleção das 
matérias que merecem destaque no que se refere às modificações imprimidas 
pelo Congresso Nacional aos projetos de lei do Poder Executivo.

Diante do estudo realizado, pôde-se notar que dentre os projetos alterados e 
urgentes, com substitutivos ou emendas aglutinativas aprovadas e que tiveram 
grande número de emendas apresentadas, algumas características tendem a se 
repetir: a aprovação de alterações propostas também pelo Senado Federal e a 
incidência de vetos parciais. 

Nesta perspectiva, fizemos um novo filtro, apresentando uma análise mais deta-
lhada dos projetos de lei que somaram as seguintes características:

– modificados em relação ao texto inicialmente 
enviado;

– tramitaram na CD em regime de urgência regi-
mental ou no CN em regime de urgência consti-
tucional;

– foram modificados mediante a aprovação de 
substitutivo, emenda substitutiva ou emenda 
aglutinativa;

– receberam emendas do SF;
– foram parcialmente vetados.

Ao observarmos mais de perto a tramitação dos cinco projetos que somaram as ca-
racterísticas anteriormente descritas, pudemos verificar alguns dados relevantes 
para a nossa pesquisa, como: onde e quem proferiu os pareceres tanto ao projeto, 
como às emendas apresentadas; o tempo de tramitação da matéria no Congresso e 
detalhes com relação à solicitação de urgência para a tramitação dessas proposições.
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Quadro 1 – Comparação dos projetos

 

Nº PL Ano Despacho 
na CD

Relatores Parecer ao PL
Parecer às 
emendas da 
CD

Parecer às 
emendas do 
SF pela CD

3.156 2000

CSSF; 
CDEIC;  
CCTCI; 
CCJR

CSSF – Dep. Alceu 
Collares (PDT-RS)

CDEIC – Dep. João 
Sampaio (PDT-RJ) 

CCTCI – Dep. 
Pinheiro Landim 
(PMDB-CE)

CCJR – Dep. 
Jutahy Junior 
(PSDB-BA)

Proferidos em 
Plenário

Proferidos 
em Plenário

Proferidos em 
Plenário

2.401 2003
Comissão 
especial

Dep. Renildo Ca-
lheiros (PCdoB-PE)

Proferido em 
Plenário

Proferido em 
Plenário

A comissão es-
pecial aprovou 
parecer

2.546 2003
Comissão 
especial

Dep. Paulo Bernar-
do (PT-PR)

A comissão es-
pecial aprovou 
parecer

Proferido em 
Plenário

Proferido em 
Plenário

4.776 2005
Comissão 
especial

Dep. Beto Albu-
querque (PSB-RS)

A comissão es-
pecial aprovou 
parecer

Proferido em 
Plenário

Proferido em 
Plenário

6.272 2005 Comissão 
especial

Dep. Pedro Novais 
(PMDB-MA)

Proferido em 
Plenário

Proferido em 
Plenário

Proferido em 
Plenário

Fonte: Câmara dos Deputados. 

A análise da tramitação dos projetos selecionados nos leva a conclusões relati-
vamente previsíveis. Dentre as cinco proposições descritas, quatro foram distri-
buídas a comissões especiais, criadas exclusivamente para emitir parecer sobre 
cada uma das matérias. Apenas uma proposição foi distribuída a três comissões 
de mérito e à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação (nome da comis-
são quando da apreciação da matéria). Vale ressaltar que a maioria dos pareceres 
foram emitidos no Plenário, ou seja, o projeto passou a fazer parte da pauta do 
Plenário sem ter recebido o parecer das comissões. Nestes casos, os relatores 
foram designados pelo presidente da CD para emitirem parecer à matéria, repre-
sentando a comissão onde o projeto deveria tramitar e receber parecer.
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O Projeto de Lei nº 3.156/00 recebeu parecer, no Plenário, de quatro relato-
res que representaram as comissões: Comissão de Seguridade Social e Famí-
lia (CSSF), Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio 
(CDEIC), Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCT-
CI), e Comissão de Constituição e Justiça e de Redação (CCJR). 

O art. 34 do RICD estabelece que, dentre os casos de criação de comissão espe-
cial, está o de criá-las para apreciar “proposições que versarem sobre matéria 
de competência de mais de três comissões que devam pronunciar-se quanto ao 
mérito”, ou seja, quando uma proposição precisa ser analisada por mais de três 
comissões que devam emitir parecer sobre o tema do projeto, será criada uma 
comissão especial para tratar somente desta matéria. A comissão especial deve-
rá examinar a admissibilidade e o mérito da proposição principal, dos projetos 
apensados e das emendas apresentadas.

Pode-se deduzir que a matéria constante de projeto de lei que necessita da cria-
ção de comissão especial é mais abrangente do que a dos projetos que não são 
encaminhados a comissões especiais. Além disso, o fato de ser indicada mais 
de uma comissão significa também que o tema do projeto envolve mais de uma 
dimensão, ou seja, é mais complexo; não se trata apenas de uma área de política, 
mas de várias que envolvem interesses mais diversificados. 

No entanto, quando o projeto é pautado no Plenário da Câmara sem pare-
cer da comissão especial, pode receber parecer de apenas um deputado que, 
designado pelo presidente, emitirá o parecer em nome de toda a comissão. 
Os Projetos de Lei nº 2.401/03, 2.546/03, 4.776/05 e 6.272/05 receberam 
pareceres, cada um deles, por apenas um relator que representou a comissão 
especial que deveria analisar a matéria. Com exceção do PL nº 6.272/05, os 
outros quatro projetos foram relatados por deputados membros das comis-
sões especiais que representaram. No caso do PL nº 6.272/05, o projeto foi 
apreciado pelo Plenário da Câmara antes mesmo de a comissão especial ser 
instalada, não havendo tempo sequer para a indicação dos deputados que de-
veriam compor aquele colegiado.

Destacamos, também, um dado importantíssimo: no que se refere aos cinco pro-
jetos analisados, todos os textos aprovados na Câmara ou foram substitutivos 
apresentados pelos relatores, ou emendas que receberam pareceres favoráveis 
dos relatores. Ou seja, as emendas que receberam pareceres contrários dos re-
latores não foram aprovadas pelo Plenário da CD, mesmo sendo objeto de des-
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taque de alguma bancada de partido. Ainda que o texto de alguma emenda que 
o relator não aprovou tenha sido votado separadamente das demais emendas, 
nem nestes casos, a maioria dos deputados aprovou o texto. 

Tudo nos leva a crer que o relator é um ator decisivo quando falamos nas modi-
ficações dos textos originais dos projetos de lei. A palavra do relator tem grande 
peso na hora da votação final na CD das emendas apresentadas ao projeto de lei. As 
emendas que recebem pareceres favoráveis dos relatores tendem a ser aprovadas 
pelo Plenário, enquanto as que recebem pareceres contrários, a serem rejeitadas.

Não há dúvidas de que os relatores das matérias mais importantes para o Executi-
vo são de partidos que compõem a base do governo, principalmente quando estes 
relatores são nomeados em Plenário, pelo presidente da CD (no caso das comis-
sões, quem escolhe o relator é o presidente da comissão, que pode ser de um parti-
do que não pertença à base do governo). A tendência destes relatores, realmente, 
é barrar as emendas que desfiguram o texto enviado pelo Executivo. No entanto, 
a pressão exercida por determinadas lideranças ou grupos de parlamentares in-
fluenciam a decisão do relator, que deseja ver o seu parecer aprovado no Plenário 
da Câmara. Acordos preliminares à votação da matéria possibilitam que o relator 
acate emendas que podem não seguir exatamente a vontade do Executivo. 

Outro dado que vale é que a maioria dos textos aprovados com alterações que po-
demos considerar substanciais são substitutivos apresentados pelos relatores. As 
alterações, em sua maioria, são frutos de textos elaborados pelos relatores das ma-
térias, que aproveitam as ideias de emendas apresentadas e somam a suas próprias 
sugestões de modificação. O próprio processo de votação da matéria, como já foi tra-
tado, favorece a aprovação das emendas que receberam parecer favorável do relator.

Os requerimentos de destaque que surtem algum efeito na CD são os chamados 
destaques de bancada. Estes requerimentos não precisam ser apreciados pelo 
Plenário. No entanto, além de necessitar da assinatura do líder da bancada, há 
uma cota para cada partido. Neste caso específico, é necessária a concordância 
do líder da bancada como o destaque apresentado, principalmente porque o nú-
mero de destaques a serem apresentados pelas bancadas é limitado e, muitas 
vezes, os partidos têm que selecionar, dentre várias emendas que gostariam de 
ver aprovadas, as que consideram mais importantes.

No que se refere ao tipo de urgência a que os projetos selecionados foram subme-
tidos, ressaltamos que quatro dentre os cinco projetos de lei estudados tiveram  
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urgência solicitada tanto pelo presidente da República, quanto pelos líderes dos 
partidos na Câmara dos Deputados.

Observou-se que a urgência constitucional não impede que os líderes apresen-
tem requerimento de urgência regimental na CD. Mesmo os projetos que já ti-
veram a urgência solicitada pelo presidente da República podem ter a urgência 
regimental solicitada concomitantemente. 

Outro dado relevante é que dentre os projetos de lei selecionados há casos de 
projetos que tiveram a urgência constitucional cancelada e posterior aprovação 
de urgência regimental. Isso nos leva a, pelo menos, duas possibilidades: 

– O Poder Executivo considera que há outras ma-
térias mais urgentes que precisam ser aprecia-
das pelo Plenário da Casa em que o projeto de 
lei se encontra e, por isso, é necessária a retira-
da da urgência para que a pauta seja destran-
cada; neste caso, os líderes dos partidos que 
compõem a base do governo apresentam em 
seguida requerimento de urgência para que o 
projeto continue tendo precedência sobre ou-
tros que não trancam a pauta.

– O Poder Executivo não concorda com o texto 
que a Câmara dos Deputados ou o Senado Fe-
deral está construindo e retira a urgência para 
adiar a apreciação da matéria; os líderes con-
cordam com o texto construído e apresentam 
requerimento de urgência.

A tendência do Plenário da Câmara é acompanhar o parecer das comissões, ou 
do relator designado em Plenário. As emendas que costumam ser aprovadas são 
as que receberam parecer pela aprovação. Dificilmente uma emenda com parecer 
contrário é aprovada pelo Plenário.

As emendas apresentadas a proposições urgentes devem ser subscritas por um 
quinto dos membros da Câmara ou por líderes que representem este número 
(RICD, art. 120, § 4º). No entanto, os vice-líderes podem assinar representan-
do seus partidos. Ou seja, as emendas apresentadas a matérias urgentes não 
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precisam, necessariamente, da assinatura de um quinto dos deputados ou dos 
líderes titulares.

O apoio do relator à emenda apresentada parece ser fundamental para a sua 
aprovação. No entanto, como se pode observar no caso do PL nº 6.272/05, as 
emendas aprovadas não são necessariamente as apresentadas pelos deputados 
membros de partidos que compõem a base do governo.

Algo que merece ser dito é que os parlamentares sabem muito bem da impor-
tância do relator e que, dependendo do grau de interesse na aprovação de deter-
minada emenda, procuram o relator para tentarem convencê-lo a emitir parecer 
favorável à sua emenda. O que podemos dizer é que, muitas vezes, os momentos 
que precedem a apreciação da matéria são mais importantes do que a votação 
em si. Convencer o relator da matéria a emitir parecer favorável é uma boa for-
ma de conseguir a aprovação da emenda.

Podemos sugerir algumas formas de convencimento adotadas pelos parlamen-
tares que desejam ver suas emendas com parecer favorável do relator da maté-
ria. O parlamentar pode, por exemplo, fornecer mais informações ao relator que 
demonstrem a importância da aprovação da emenda. Caso não consiga, pode 
solicitar o apoio de outros parlamentares, de preferência líderes de partidos, 
ou ainda, de grupos de parlamentares (ou da sociedade) que se interessem pelo 
assunto da emenda, para pressionar o relator a mudar de ideia.

Muitas vezes, dependendo da importância da matéria, os líderes são convidados a 
participar de reuniões informais com os relatores para que o texto do substitutivo 
apresentado pelo relator seja o mais próximo possível do consenso e que a votação, 
em Plenário, seja mais rápida e menos conflituosa. Às vezes, o relator dá conheci-
mento de uma primeira versão do seu relatório, mas depois de várias negociações, 
reformula seu parecer, acatando emendas que antes havia emitido parecer contrário.

A construção de um texto durante a votação de um projeto pressupõe, dentre 
outras coisas, que a maioria tende a apoiar destaques que ainda não foram apre-
ciados e a mudar o que já foi aprovado. Muitas vezes, os líderes dos partidos 
que compõem a base do governo, para evitar que se aprove um texto muito di-
ferente do esperado, acatam sugestões, para evitar problemas maiores durante 
a votação. Para não correrem o risco de mudanças que possam comprometer 
excessivamente o resultado final do texto aprovado, acatam partes de emendas 
que podem representar um prejuízo menor para o governo. 
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Além disso, vale lembrar, que há matérias que podem ser do interesse de depu-
tados de diversos partidos e estes parlamentares podem conseguir o apoio de 
seus líderes para pressionarem o relator, ou o líder do governo, a acatar novas 
sugestões no decorrer da votação.

Conclusão

A partir da análise da tramitação de projetos de lei do Poder Executivo, foi pos-
sível verificar que deputados e senadores se utilizaram, na maioria das vezes, 
da possibilidade de apresentação de emendas para tentar modificar o texto dos 
projetos de lei de autoria do Poder Executivo. Além disso, os parlamentares 
aprovam alterações nos textos dos projetos de lei do Executivo, sendo que parte 
considerável destes projetos sofrem mudanças substanciais. Os relatores têm 
papel importante neste processo de modificação dos projetos de lei, pois seus 
pareceres influenciam as decisões do Plenário.

Os projetos de lei de autoria do Executivo, ao passarem pela CD e pelo SF, recebem 
muitas propostas de modificação dos textos inicialmente enviados. Mais de setenta 
por cento dos projetos de lei que já foram transformados em lei selecionados para 
este trabalho receberam emendas de parlamentares durante a tramitação no CN. 

O número de emendas apresentadas para cada projeto também é bastante signi-
ficativo. Dentre os projetos de lei que receberam proposta de emenda, a maioria 
recebeu entre uma e cinco emendas. Vale ressaltar que mais de dezesseis por 
cento, 19 projetos, receberam mais de 24 emendas. Os cinco projetos que tive-
ram mais propostas de modificação apresentadas chegaram a receber os seguin-
tes números de emendas: 717, 483, 306, 219 e 210. Além de propor alteração à 
maioria dos projetos do Poder Executivo, os parlamentares apresentam várias 
emendas para cada proposição.

Na Câmara, os parlamentares apresentam e aprovam emendas tanto nas comis-
sões, como no Plenário. Apesar de a maioria dos projetos de lei do Executivo 
transformados em lei terem passado pelo Plenário da Câmara, pôde-se observar 
que muitos são apreciados conclusivamente pelas comissões. Além disso, apro-
vam alterações tanto nos projetos de lei que tem apreciação conclusiva, como 
nos projetos de lei sujeitos à apreciação do Plenário.

A CD aprova mais emendas do que o SF. A maioria das modificações aprovadas é de 
autoria da Câmara. Entre os 141 projetos alterados, apenas 21 tiveram emendas  
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aprovadas também pelo Senado Federal. Não houve nenhum caso, dentre os 
examinados nesta pesquisa, de projetos de lei que tiveram emendas aprovadas 
apenas pelo Senado. Todos os projetos com emendas do Senado, também tive-
ram emendas aprovadas na Câmara. Além disso, a Câmara aprova a maioria das 
alterações sugeridas pelo Senado.

O presidente da República, em uma considerável parte dos casos, se utiliza da 
prerrogativa do veto nos textos modificados pelo CN. Entre os 191 projetos de 
lei analisados, 40 tiveram seus textos parcialmente vetados pelo presidente da 
República. Dentre os projetos parcialmente vetados, 35 foram modificados du-
rante a tramitação no Congresso.

Com o objetivo de aprofundar a pesquisa em torno das modificações promovi-
das nos textos dos projetos de lei do Executivo, foram selecionados, dentre os 
projetos de lei do Executivo modificados, os projetos que tramitaram na CD em 
regime de urgência. Uma quantidade considerável de projetos de lei do Execu-
tivo sofre modificações substanciais ao tramitar no CN. Dentre os 85 projetos 
de lei do Executivo alterados e urgentes, 51 sofreram modificações que podem 
ser consideradas substanciais pelo tipo de emenda aprovada pelo CN (substitu-
tivo, emenda aglutinativa e emenda substitutiva). Vale ressaltar que o recorte 
adotado não garante, em todas as hipóteses, que as emendas modifiquem os 
temas centrais dos projetos, mas garantem que parte substancial dos textos foi 
modificada, promovendo alterações, nestes casos, não apenas redacionais, como 
também no mérito da proposta.

Dentre os 51 projetos considerados substancialmente alterados pelo CN, alguns 
somaram características importantes: modificados, urgentes, emendados pela Câ-
mara e pelo Senado e parcialmente vetados. A análise destas proposições selecio-
nadas nos conduziu a conclusões interessantes. Dentre os cinco projetos analisa-
dos, quatro foram distribuídos a comissões especiais, criadas exclusivamente para 
emitir parecer sobre cada uma das matérias. Apenas um projeto de lei foi distribu-
ído a três comissões de mérito e à CCJR (nome da CCJC na época da apreciação da 
proposição). No entanto, a maioria dos pareceres foram emitidos em Plenário por 
relatores nomeados pelo presidente da CD para representarem as comissões que 
deveriam tratar do assunto. Todos os relatores escolhidos pertenciam a partidos 
que compunham a base do governo na Câmara na época da apreciação da matéria. 
Apesar de o RICD não estabelecer claramente esta necessidade, os relatores esco-
lhidos eram membros das comissões que representaram.
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Destacamos outro dado extremamente relevante: no que se refere aos cinco pro-
jetos analisados, todos os textos aprovados na Câmara ou foram substitutivos 
apresentados pelos relatores, ou emendas que receberam pareceres favoráveis 
dos relatores. Vale ressaltar que há emendas aprovadas tanto dos partidos que 
compunham a base do governo na época da aprovação da matéria, como de 
depu tados que faziam parte de partidos de oposição.

O grande ator do processo de alteração do texto originalmente enviado pelo 
Executivo é o relator. Na hora da votação, a palavra do relator tem grande peso 
na Câmara dos Deputados. As alterações nos projetos de lei considerados, nesta 
pesquisa, muito importantes para o Executivo e que chamaram a atenção dos 
parlamentares que, na maioria das vezes, apresentaram um grande número de 
emendas tiveram que ter o aval dos relatores de cada matéria para serem apro-
vadas pelo Congresso. As emendas que o relator acata tendem a ser aprovadas; 
as demais, a serem rejeitadas ou prejudicadas. A exceção são as emendas objeto 
de requerimentos de destaques para serem votadas separadamente, de autoria 
de partido ou bloco parlamentar, que, eventualmente, conseguem a aprovação 
do Plenário.

Em muitos casos, o relator age como um ator institucional, ou seja, como um repre-
sentante do governo no Congresso, papel fundamental no processo de elaboração 
do texto a ser aprovado no Congresso. Nestes casos, o Legislativo não atua como 
um órgão separado e conflitivo com o Executivo, mas como parte do governo. Mui-
tas vezes, há várias emendas aprovadas; no entanto, o texto destas emendas não é 
necessariamente contrário aos interesses do governo, podendo, inclusive, reforçar 
e aprimorar os objetivos centrais do Executivo ao apresentar a matéria.

Os presidentes das Casas Legislativas comandam o processo de apreciação da 
matéria nos Plenários da Câmara e do Senado. Ambos têm posição fundamen-
tal no que se refere ao processo de aprovação e modificação das proposições. 
De acordo com a pesquisa realizada, muitos projetos de lei que tiveram seus 
textos alterados durante a tramitação na CD, por exemplo, tiveram seus rela-
tores escolhidos em Plenário pelo presidente da CD. Ou seja, o presidente da 
Câmara pôde escolher o parlamentar que deveria emitir parecer em nome da 
comissão, ou das comissões, que deveriam analisar a matéria. Além disso, é o 
presidente quem anuncia o resultado das votações, dando a sua interpretação, 
no caso das votações simbólicas. É verdade que os líderes podem requerer que 
a votação seja feita pelo processo nominal, mas há limitações regimentais que 
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impedem que várias votações nominais se sucedam e isso favorece a decisão do 
presidente. Os presidentes das comissões também têm papel importante, pois, 
regra geral, são eles que escolhem os relatores das matérias.

A urgência da matéria não impediu que os deputados e os senadores apresentas-
sem propostas de mudanças dos textos do Executivo. Mesmo com a limitação 
imposta pelo regime especial de tramitação, os textos dos projetos de lei consi-
derados bastante importantes para o Executivo tendem a receber muitas emen-
das de parlamentares. Muitas vezes, os deputados se utilizam de uma brecha no 
RICD que permite que os vice-líderes assinem em nome dos seus partidos.

Os líderes também exercem um papel muito expressivo, pois têm o poder de 
selecionar o texto que terá prioridade na apreciação, podem apresentar reque-
rimento de destaque de preferência sobre o substitutivo que mais atende o in-
teresse da maioria. Além disso, as poucas emendas com parecer contrário apro-
vadas em Plenário foram objeto de requerimento de destaque apresentado por 
bancada ou bloco parlamentar.

O estudo aprofundado realizado nesta pesquisa dos Projetos de Lei nos 6.272/05 e 
3.156/00 reforçam a ideia de que as alterações feitas pelo Congresso Nacional nem 
sempre significam mudanças conflitantes com os objetivos apresentados pelo au-
tor da proposição inicial, no caso o Executivo. As modificações aprovadas podem 
significar aprimoramento do texto original. 



ANA REGINA VILLAR PERES AMARAL 149

O PARLAMENTO BRASILEIRO: PROCESSO, 
PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

LEGISLATIVA – O PAPEL DAS COMISSÕES 
EM PERSPECTIVA COMPARADA

Ana Regina Villar Peres Amaral

Introdução

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, uma importante inovação 
foi introduzida no processo de formação das leis, quando se delegou às comis-
sões a competência para discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma 
do Regimento, a deliberação do Plenário. Essa nova competência, denominada 
“poder conclusivo das comissões” na Câmara dos Deputados e “poder terminati-
vo das comissões” no Senado Federal, provocou a descentralização dos trabalhos 
no Parlamento brasileiro, pois a aprovação e a rejeição de matérias passaram a 
ocorrer não apenas no Plenário, mas também no âmbito das comissões. Assim, 
embora o Executivo tenha recebido da Constituição Federal o poderoso instru-
mento da medida provisória, o Parlamento recebeu, em outra medida, o institu-
to da delegação interna corporis.

Nesse sentido, as comissões passaram a exercer um novo papel no Parlamento, de 
órgãos consultivos para órgãos deliberativos, e, em consequência, vêm aos pou-
cos ocupando um lugar importante no cenário político. A novidade está transfor-
mando as comissões brasileiras, que não podem mais ser consideradas “fracas”, 
haja vista o novo papel que vêm desempenhando nesses últimos vinte anos. Se, 
por um lado, elas não possuem a força das comissões norte-americanas, que 
podem modificar e engavetar proposições sem qualquer controle do Executivo – 
embora, a partir de 1970, esse poder haja sido reduzido pela possibilidade de re-
tirada da proposição das comissões por meio da discharge petition ou por meio do 
calendar Wednesday procedure –, de outro lado, as comissões brasileiras possuem 
o poder de aprovar e rejeitar proposições, sem a necessidade de deliberação do  
Plenário, poder que as comissões norte-americanas não têm, embora seja possí-
vel a retirada da proposição das comissões por meio do recurso ou da urgência. 
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Essa denominação das nossas comissões como “fracas”, semelhante ao caso da 
Inglaterra, estaria ultrapassada, pois atualmente temos um sistema de comissões 
deliberantes, que alteram as proposições, as aprovam ou as rejeitam, e até mesmo 
as engavetam, o que por si só descartaria a possibilidade de considerá-las “fracas”, 
em face do poder conclusivo/terminativo de que dispõem, introduzido pela Carta. 

Diante desse novo panorama, o objetivo deste trabalho é examinar a produção 
legislativa das comissões, em contraposição ao Plenário, de forma a testar a hipó-
tese de que há produção legislativa significativa nas comissões. Para isso, escolhe-
mos a 1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura (1995-1999), período compreendi-
do entre 15 de fevereiro de 1995 a 14 de fevereiro de 1996 (esse período alcança 
eventuais prorrogações ou convocações extraordinárias), correspondente, em 
grande parte, ao primeiro ano do governo Fernando Henrique Cardoso. 

A primeira sessão legislativa, dentre as quatro que compõem a legislatura, foi a 
escolhida para análise por diversas razões: primeiro, é no primeiro ano da legis-
latura que o maior número de proposições é apresentado; segundo, o período 
reúne o maior número de resultados (projetos aprovados e rejeitados), pelo fato 
de a proposição apresentada nesse período contar com maior tempo de tramita-
ção para finalização do processo, em outras palavras, a proposição poderá trami-
tar durante os quatro anos da legislatura, sem sofrer o arquivamento definitivo 
existente ao final dos trabalhos; e, terceiro e mais importante, não houve inter-
ferência das medidas provisórias que, em 1995, tramitavam apenas no âmbito 
do Congresso Nacional e, por essa razão, não trancavam a pauta da Câmara e 
do Senado, mas apenas a pauta do Congresso Nacional. Consequentemente, o 
resultado das deliberações em Plenário naquele ano legislativo sobre projetos de 
lei ordinária foi mais significativo, sem a interferência das medidas provisórias, 
podendo configurar uma real produção legislativa de Plenário, a ser contraposta 
à produção legislativa das comissões.

A análise se deu unicamente sobre projetos de lei ordinária, haja vista que apenas 
estes tramitam sob o poder conclusivo das comissões na Câmara dos Deputados, 
por força regimental. A única exceção são os projetos de decreto legislativo de con-
cessão de rádio e TV, em virtude de parecer aprovado pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Redação da Câmara40 que, por configurarem tipo de proposição 
específica, não foram examinados neste trabalho. Igualmente não foram objeto 
de análise as medidas provisórias e as matérias orçamentárias, as primeiras 

40 Atualmente, ela é denominada Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.



ANA REGINA VILLAR PERES AMARAL 151

porque, como já foi dito, tramitavam, à época, apenas no âmbito do Congresso 
Nacional, e as segundas porque também são matérias discutidas e votadas uni-
camente em sessão conjunta do Congresso Nacional. Também não fizeram parte 
deste estudo as propostas de emenda à Constituição, nem tampouco os projetos 
de lei complementar, de lei delegada, de decreto legislativo ou de resolução, por-
que não são proposições que tramitam sob o poder conclusivo/terminativo das 
comissões, devendo a deliberação se dar obrigatoriamente em Plenário. 

Delimitado o campo de atuação, construiu-se um Banco de Dados de Produção 
Legislativa, em que foram examinados os projetos de lei ordinária apresentados 
na 1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura (1995-1999). Para verificar se a inter-
ferência do Executivo no Legislativo ocorreu apenas em Plenário ou se tal fato se 
estendeu também às comissões, utilizamos duas variáveis relevantes: a) número 
de relatorias pertencentes à coalizão de governo; e b) utilização de instrumentos 
regimentais pela coalizão de governo para aprovação ou rejeição de matéria no 
Parlamento (urgência urgentíssima, recurso, apensação, dentre outros).

Fez-se, também, um estudo comparado do Parlamento norte-americano, sua 
organização, processo de formação das leis e produção legislativa. Esse estudo 
detalhado é de grande importância: trata-se de um Legislativo antigo, de siste-
ma presidencial, um dos mais estudados no mundo, com longa experiência na 
construção institucional, em que o sistema de comissões é extremamente bem 
desenvolvido. Um Legislativo que, dentro da caracterização de Polsby (1968), 
exerce intenso papel transformativo, não se constituindo apenas numa casa de 
debates, como o Parlamento da Grã-Bretanha, mas numa organização envolvida 
profundamente na construção legislativa. Assim, tendo por objetivo construir 
nova classificação para as comissões brasileiras, fez-se necessário o conhecimen-
to detalhado do sistema de comissões norte-americano, de forma a identificar 
similaridades e diferenças entre os dois sistemas. 

Em face disso, procedeu-se igualmente ao exame comparado da organização do 
Parlamento brasileiro, de forma a verificar a complexidade do processo legis-
lativo brasileiro, em comparação com o processo legislativo norte-americano; 
e, partindo dessa complexidade, para propor uma nova classificação para as  
comissões brasileiras. Ademais, o conhecimento de como se processa a trami-
tação legislativa, baseada não apenas nas regras regimentais, mas também em 
precedentes advindos da prática ou decisões da Presidência; e, ainda, o conhe-
cimento dos instrumentos regimentais utilizados pelo governo para influenciar 
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a aprovação ou a rejeição da matéria legislativa, como se processam, qual o ob-
jetivo e de que forma são utilizados. O processo legislativo é matéria regulada 
no âmbito normativo, motivo pelo qual se tornou necessário o referido exame.

Outras questões foram examinadas no presente trabalho: quantas matérias fo-
ram retiradas das comissões e tramitaram no Legislativo brasileiro com urgên-
cia solicitada pelo presidente da República; se esse número foi significativo e se 
passou a configurar verdadeira interferência nos trabalhos legislativos; se o Ple-
nário é efetivamente preponderante na elaboração das leis; qual é a verda deira 
participação parlamentar na elaboração das leis; se é possível aos deputados in-
fluenciar a legislação e, se isso ocorre, como ocorre. 

Por fim, uma das principais inovações deste trabalho, cuja importância se revela 
significativa, é a complementação do estudo de produção legislativa de Plenário 
com a produção legislativa das comissões, em outras palavras, o foco no poder 
conclusivo/terminativo. Acreditamos que esse recorte das comissões trará no-
vas perspectivas para o debate acadêmico a respeito das relações Executivo-Le-
gislativo e o grau de interferência do Poder Executivo no Parlamento brasileiro. 

Princípios ordenadores do Legislativo no Brasil

O atual debate a respeito de como o Parlamento exerce a sua atividade legislativa 
divide-se entre as Teorias Distributivista, Informacional e Partidária. O foco é 
o nosso sistema de comissões. No debate institucional brasileiro, afirmava-se 
que o presidencialismo era inviável, uma vez que o nosso sistema eleitoral le-
vava a um sistema político ineficiente por causa do multipartidarismo e de um 
presidencialismo com voto proporcional. Houve, então, uma reação da ciência 
política a esse pensamento, ao defender que essa teoria era fraca e que faltava 
uma teoria do comportamento legislativo no Brasil. 

Para alguns teóricos, o problema não está no regime de representação, nem 
no sistema partidário, mas na elite brasileira que não consegue compatibili-
zar as instituições com a realidade social e política do Brasil. O presidencia-
lismo de coalizão 

“é um sistema caracterizado pela instabilidade, de 
alto risco, e cuja sustentação baseia-se, quase ex-
clusivamente, no desempenho corrente do gover-
no e na sua disposição de respeitar estritamente 
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os pontos ideológicos ou programáticos conside-
rados inegociáveis, os quais nem sempre são ex-
plícita e coerentemente fixados na fase de forma-
ção da coalizão.” (ABRANCHES, 1988, p. 27)

Quanto maior a fragmentação legislativa, menor é o tamanho do partido do 
presidente. O multipartidarismo impede que o governo tenha maioria sem que 
faça coalizões partidárias. O impacto da montagem dos ministérios no relacio-
namento entre Legislativo e Executivo é grande. A distribuição partidária do 
poder na esfera legislativa é um aspecto decisivo nas relações entre Executivo e 
Legislativo (AMORIM NETO, 2000, p. 484-5).

Nesse sentido, há estudos recentes comprovando que existiu governo majori-
tário no Brasil no 2º período do governo FHC. Nesse período, as roll rates dos 
partidos da coalizão governamental ficaram abaixo de 5%, formando um cartel 
parlamentar, ou seja, a melhor representação no gabinete correspondeu a me-
nores taxas de rejeição (AMORIM NETO, COX e MCCUBBINS, 2003, p. 564).

De outra parte, há autores que entendem que o Brasil vive uma crise permanen-
te de governabilidade. Isso se dá porque as instituições brasileiras funcionam 
mal. Os entraves da democracia no Brasil advêm de um sistema eleitoral ruim, 
das regras partidárias, do excesso de veto players, somado ao controle do Con-
gresso, com o poder de veto e de agenda, que facilitaria a legislação paroquialista 
e o fisiologismo (AMES, 2001).

Outro aspecto a ser considerado é que a conexão eleitoral brasileira é multiface-
tada, pois em alguns lugares ela é muito difusa e em outros é muito estreita. A 
Câmara dos Deputados é, ao mesmo tempo, fisiológica e ideológica; paroquial e 
universalista; partidária e individualista; urbana e interiorana. Apesar do mul-
tipartidarismo, a competição entre candidatos se dá em uma parte pequena do 
Brasil, pois há uma continuidade de candidatos que são reeleitos e de partidos 
vencedores. Quanto mais baixo o índice de desenvolvimento humano (IDH) em 
determinado distrito, maior a possibilidade de haver poucos candidatos, não 
pela distritalização, mas pela oligarquização (CARVALHO, 2003).

Quanto ao pressuposto da reeleição, configura apenas uma das estratégias da car-
reira política no Brasil. Três fatores desenham a estrutura de oportunidades na po-
lítica: os benefícios relativos de cada cargo; os custos relativos de buscar esse cargo; 
e a probabilidade de obter o cargo, uma vez tomada a decisão de buscá-lo (Teoria da 
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Ambição). Na verdade, os ex-deputados tentam se manter na vida política e a maior 
parte continua no âmbito estadual ou municipal. Portanto, essa realidade invalida a 
pesquisa sobre reeleição como parâmetro para análise da carreira política no Brasil, 
já que não há carreirismo legislativo, uma vez que é difícil obter o reconhecimento 
do trabalho desenvolvido no Legislativo brasileiro (SAMUELS, 2003).

No que se refere ao processo de elaboração do Orçamento, o Executivo mantém 
um rígido controle sobre ele, valendo-se de normas e procedimentos institucio-
nais, o que impede que o Parlamento modifique-o na sua essência.

“A gama de recursos institucionais que conferem 
ao Executivo o controle do processo de elabora-
ção e execução do Orçamento federal contraba-
lança as possíveis fragilidades dos seus sistemas 
eleitoral, partidário e federativo, tantas vezes 
apontados pela literatura como responsáveis pe-
las mazelas e problemas governativos no Brasil.” 
(PEREIRA e MULLER, 2002, p. 283)

No tocante ao que propõem e aprovam os deputados brasileiros, a maior parte 
da produção legislativa tem abrangência nacional, traz mais benefícios do que 
custos e trata de questões sociais. Portanto, há uma combinação de fatores par-
tidários com distributivistas (AMORIM NETO e SANTOS, 2003).

Quanto ao poder de agenda, o sistema político brasileiro é caracterizado pela 
preponderância do Executivo sobre o Legislativo. O Executivo domina o proces-
so legislativo porque tem poder de agenda. Os regimentos internos das duas Ca-
sas consagram um padrão decisório centralizado e que confere amplos poderes 
aos partidos políticos (FIGUEIREDO e LIMONGI, 1999, p. 22 e 28).

O Brasil vive um presidencialismo de coalizão. No entanto, há duas perspecti-
vas básicas acerca desse assunto: alguns autores entendem que os deputados 
são indisciplinados e estão interessados nas questões pessoais, característica do 
modelo distributivista; outros autores entendem que há disciplina partidária e 
os trabalhos legislativos são ancorados na ação dos partidos, o que caracteriza o 
modelo partidário (FIGUEIREDO e LIMONGI, 1999, p. 28).

Conclui-se, pelo exame da literatura existente acerca dos princípios ordenadores do 
Parlamento, que há no Legislativo brasileiro espaço para as duas teorias: ora o Legis-
lativo enquadra-se na Teoria Distributivista, quando os deputados estão interessa-
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dos nas questões pessoais (Orçamento, por exemplo), ora o Legislativo enquadra-se 
na Teoria Partidária, porquanto os trabalhos legislativos estão ancorados sobre o 
Princípio da Proporcionalidade Partidária e as atividades dos líderes dos partidos.

Produção legislativa  
Panorama

Há dois tipos de produção legislativa: a positiva, aquela em que a proposta é apro-
vada nas Casas ou em uma das Casas do Congresso, podendo ser transformada em 
norma jurídica ou não, caso haja veto total, e a produção negativa, aquela em que 
o Parlamento obsta a aprovação da matéria, em Plenário ou no âmbito das comis-
sões, arquivando-a definitivamente. Nesse sentido, a proposição passa por várias 
fases: uma fase introdutória, composta por três momentos – a apresentação do 
projeto; o juízo de admissibilidade, a ser feito pelo presidente da Casa; e a distri-
buição às comissões. Segue-se então a fase deliberativa, que engloba a discussão e 
a votação da proposição pelas comissões, a apresentação de emendas e destaques 
e, quando for o caso, a deliberação pelo Plenário. A diferença se dá quando a maté-
ria é aprovada, em que a fase de anuência ou de oposição não mais se desenrola no 
Congresso Nacional, mas no âmbito do Poder Executivo, quando o presidente da 
República sanciona ou veta, total ou parcialmente, o projeto de lei.

Para aprovar ou rejeitar proposição é necessário que se cumpram essas duas fa-
ses, introdutória e deliberativa. Nesse sentido, tanto para a matéria aprovada 
quanto para a matéria rejeitada, há uma tramitação da proposição, com discus-
são, apresentação de emendas e votação, que origina uma produção legislativa 
que designaremos como “positiva” e uma produção legislativa que denomina-
remos “negativa”. Essa segunda produção vem sendo menos estudada pela lite-
ratura, talvez devido ao grande volume, embora seja de extrema importância, 
principalmente no âmbito das comissões. Primeiro, porque a produção negativa 
caracteriza a maior produção legislativa do Congresso, como veremos em se-
guida. Segundo, porque, ao ser analisada juntamente com a produção positiva, 
permite uma análise real e completa do trabalho desenvolvido no Parlamento, 
que não está adstrito apenas ao que é transformado em norma jurídica. Por fim, 
matérias que foram rejeitadas em determinadas legislaturas, poderão ser apro-
vadas e transformadas em norma jurídica em legislaturas seguintes.

Na 1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura (de 15/2/1995 a 14/2/1996, o que 
inclui eventuais prorrogações e/ou convocações extraordinárias), foram apresen-
tados, na Câmara dos Deputados, 1.525 projetos de lei ordinária. Comparando 
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três legislaturas (1995/1999, 1999/2003 e 2003/2007), verificamos que o maior 
número de proposições apresentadas ocorreu no primeiro ano das três legislatu-
ras pesquisadas. Vejamos:

Tabela 1 – Proposições apresentadas na Câmara dos Deputados 
Legislaturas 1995-1999, 1999-2003 e 2003-2007 

(projetos de lei ordinária)

1ª Sessão 
Legislativa

2ª Sessão 
Legislativa

3ª Sessão 
Legislativa

4ª Sessão 
Legislativa

TOTAL

50ª Legislatura 
(1995-1999) 1.525 1.224 1.428 737 4.914

51ª Legislatura 
(1999-2003) 2.445 1.669 1.925 1.475 7.514

52ª Legislatura 
(2003-2007)

2.985 1.764 1.893 1.086 7.728

TOTAL 6.955 4.657 5.246 3.298 20.156

Fonte: Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação do Centro de  
Documentação e Informação da Câmara dos Deputados (Corpi/Cedi).

Obs.: As sessões legislativas até 15/2/2006, data da publicação da Emenda Constitu-
cional nº 50/06, ocorriam de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de 
dezembro. No entanto, poderia haver prorrogação da sessão em julho, caso não hou-
vesse a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), como também convoca-
ções extraordinárias, que poderiam levar os trabalhos legislativos até 14 de fevereiro 
do ano seguinte, exceto no último ano da legislatura, quando os trabalhos deveriam 
finalizar em 31 de janeiro, haja vista que a posse dos novos deputados se dá em 1º de 
fevereiro. Assim, optamos por incluir nas sessões legislativas pesquisadas os projetos 
apresentados durante eventuais prorrogações ou convocações extraordinárias, muito 
comuns até a promulgação da Emenda no 50/06, quando ficou vedado o pagamento 
de parcela indenizatória, em razão de convocação. Dessa forma, contemplamos todaa 
legislatura, tornando as comparações mais didáticas, sem a necessidade de fazer sepa-
ração por sessão legislativa ordinária e extraordinária (convocação).

A Tabela 1 mostra que o maior número de proposições apresentadas se deu na 
1ª sessão legislativa de cada legislatura. Revela, ainda, que o número de projetos 
de lei ordinária apresentados aumentou significativamente da 50ª para a 51ª 
Legislatura, um aumento de 53%, permanecendo estabilizado da 51ª para a 52ª 
Legislatura, com um aumento de apenas 3%.
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Dos 1.525 projetos de lei ordinária apresentados na Câmara dos Deputados na 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura (1995/1999)41, verificamos que apenas 
28,6% deles foram aprovados ou rejeitados no Parlamento, pelas duas Casas do 
Congresso ou individualmente. Considerou-se como aprovação a matéria apro-
vada em pelo menos uma das Casas Legislativas, que não tenha sido rejeitada 
pela outra Casa. Quanto aos demais, 71,4% deles tiveram outro resultado, qual 
seja, foram arquivados definitivamente ao final da legislatura42, prejudicados43 
(em razão de haverem perdido a oportunidade ou em virtude de prejulgamento 
pelo Plenário ou comissão em outra deliberação), apensados, devolvidos ao au-
tor, retirados pelo autor44, transformados em projeto de lei complementar ou 
continuaram em tramitação. Vejamos a Tabela 2:

Tabela 2 – Resultado das proposições  
apresentadas na Câmara dos Deputados 

1ª Sessão Legislativa – Legislatura 1995-1999 (projetos de lei ordinária)

Resultado no %
Aprovados 147  9,6
Rejeitados 289 19,0
Arquivados definitivamente 445 29,2
Prejudicados 231 15,1
Apensados 219 14,4
Devolvidos 74  4,9
Em tramitação * 69  4,6
Retirados pelo autor 47  3,0
Transformados em projeto de lei complementar 4  0,2

TOTAL 1.525 100

Fonte: Corpi/Cedi. 
*Proposições em tramitação: pesquisa realizada até 30/5/2009.

41 Quanto aos projetos de lei ordinária apresentados no Senado Federal, somente aqueles apro-
vados e encaminhados à Câmara dos Deputados para revisão integram esta pesquisa.

42 RICD, art. 105; RISF, art. 332.
43 RICD, art. 164; RISF, art. 334.
44 RICD, art. 104; RISF, art. 256.
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Gráfico 1 

Gráfico representativo do resultado dos projetos de lei ordinária apresentados na 

Câmara dos Deputados, na 1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura (1995-1999).

Produção legislativa 
Comissões x Plenário / aprovação x rejeição

Após o exame das proposições, obtivemos os seguintes resultados: dos 1.525 
projetos de lei ordinária apresentados na Câmara dos Deputados no período 
examinado, apenas 28,6% deles foram aprovados ou rejeitados no Parlamento, 
totalizando 436 projetos. Desses, 147 foram aprovados e 289 foram rejeitados. 
A matéria rejeitada nas comissões foi 91% superior à matéria rejeitada em Ple-
nário, valor significativo numericamente, enquanto que a matéria aprovada foi 
6,5% maior nas comissões. Esses dados confirmam a hipótese de produção sig-
nificativa nas comissões, em comparação com o Plenário, tanto para a produção 
“positiva”, quanto para a produção “negativa”. Vejamos a Tabela 3:

Tabela 3 – Proposições por tipo de apreciação (Plenário /comissões) 
Projetos de lei ordinária apresentados na 1ª Sessão Legislativa 

(Legislatura 1995-1999) na Câmara dos Deputados

Aprovados Rejeitados
Comissões 

(Conclusivo)
Plenário Comissões 

(Conclusivo)
Plenário

76 71 265 24
SUBTOTAL 147 289
TOTAL 436

Fontes: Corpi/Cedi; banco de dados de produção legislativa da autora.
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A par da importância numérica, procuramos analisar se as matérias aprovadas 
nas comissões tinham relevância temática, similar às matérias aprovadas em Ple-
nário. Verificamos que as proposições referentes ao mesmo assunto foram apro-
vadas nas duas instâncias decisórias, como, por exemplo, matérias administrati-
vas (transformação de cargos, gratificação, etc.), matérias tributárias, assuntos 
relacionados a direito penal, trabalhista e previdenciário, dentre outros. Além 
disso, proposições de autoria do Poder Executivo foram aprovadas no âmbito do 
Plenário e das comissões, embora em número menor. De outra parte, matérias 
que aparentemente não seriam consideradas relevantes, como a denominação 
de rodovias, por exemplo, foram aprovadas em Plenário, com urgência, e nas co-
missões, sob o poder conclusivo/terminativo. Esses aspectos nos permitem su-
por que podem ter sido aprovadas matérias relevantes ou não no Plenário, como 
também nas comissões. Se isso ocorreu, a produção legislativa das comissões não 
teria apenas importância numérica, mas igualmente importância temática, simi-
lar à de Plenário. 

Observou-se, ainda, que a descentralização do padrão decisório, promovida 
pela Constituição de 1988, surtiu efeitos na produção legislativa. Quanto às 
proposições aprovadas, a repartição entre Plenário e comissões restou parecida 
(aprovação 6,5% maior nas comissões), mostrando uma maior independência 
das comissões, que aprovam matéria legislativa sem a deliberação do Plenário. 
Quanto às proposições rejeitadas, há uma preponderância das comissões (91% 
superior), o que sugere que as comissões brasileiras possuem um papel impor-
tante no que toca à sustação de matérias legislativas, quando bloqueiam maté-
rias indesejadas.

No que toca à produção negativa, verificou-se que, na Câmara dos Deputados, 
63% das proposições foram rejeitadas pelas comissões de mérito, 28% pela Co-
missão de Finanças e Tributação e 9% pela Comissão de Constituição e Justi-
ça e de Cidadania, quando aprovaram pareceres pela inadequação financeira e 
orçamentária e pela inconstitucionalidade e/ou injuridicidade da matéria, res-
pectivamente. O percentual considerável de rejeição na Comissão de Finanças e 
Tributação sugere estar essa comissão funcionando como um filtro para maté-
rias que aumentem a despesa pública, por exemplo. Outro aspecto importante 
revela-se quando, no caso de rejeição de matérias, as comissões, por diversas 
vezes, usam a estratégia de rejeitar o parecer do relator, nomeando outro para 
redigir o parecer vencedor. Verificam-se, claramente, neste caso, aspectos da 
Teoria Partidária, quando a vontade da maioria prevalece sobre a vontade do 
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relator. De outra parte, muitos dos pareceres aprovados foram de autoria dos 
relatores originais, o que evidencia aspectos da Teoria Informacional, quando 
os relatores fizeram uso estratégico da informação, influenciando as decisões 
finais da comissão.

Tabela 4 – Proposições rejeitadas 
por tipo de apreciação (Plenário /conclusivo) 
1ª Sessão Legislativa – Legislatura 1995-1999 

(projetos de lei ordinária) 

Rejeitados na Câmara Rejeitados no Senado*
Conclusivo Plenário Conclusivo Plenário

254 22 11 2
SUBTOTAL 276 13
TOTAL 289

Fontes: Corpi/Cedi; banco de dados de produção legislativa da autora. 
Obs.: a rejeição no Senado Federal não contempla as proposições apresentadas por sena-
dores, apenas as proposições iniciadas na Câmara, mas que foram rejeitadas no Senado. 
No entanto, as proposições rejeitadas na Câmara contemplam todas aquelas iniciadas na 
Câmara, como também aquelas iniciadas no Senado e rejeitadas na Câmara.

Gráfico 2 

Gráfico representativo do percentual das proposições rejeitadas nas comissões da 
Câmara dos Deputados (comissões de mérito, CFT e CCJC), na 1ª Sessão Legislativa 
da 50ª Legislatura (1995-1999).

Por outro lado, o alto percentual de matérias arquivadas ao final da legislatura45 
(quase 30% delas foram arquivadas definitivamente por falta de pareceres das 
comissões) sugere que as comissões engavetam proposições informalmente até 

45 V. Tabela 2.
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o seu arquivamento formal ao final da legislatura, semelhante ao poder das 
comissões norte-americanas. A diferença está no fato de que esse poder, no 
Brasil, não é ilimitado, pois que poderá haver a retirada de matéria do poder 
conclusivo das comissões para a deliberação do Plenário pela interposição de 
recurso ou pelo instrumento da urgência. Ou seja, é muito fácil desengavetar 
matérias que estejam nas comissões, ao contrário do que ocorre nos Estados 
Unidos. Esse “possível” engavetamento pode nos sugerir duas hipóteses: a) o 
grande número de proposições apresentadas impede que as comissões delibe-
rem sobre todas elas; e/ou b) as comissões realmente engavetam as propostas 
que são indesejáveis, pois o processo assim o permite, com as possibilidades de 
retirada acima descritas.

Produção legislativa 
Alterações promovidas nas proposições aprovadas

Neste item, analisamos se houve alteração nas matérias aprovadas e se essas 
alterações foram acompanhadas, em igual medida, de veto do Poder Executi-
vo, parcial ou total. Verificamos que das 61 proposições aprovadas no Plená-
rio e enviadas à sanção, 48 foram alteradas pelo Legislativo e transformadas 
em norma jurídica, mas apenas 12 sofreram veto e 35 não. Nas comissões, 
das 76 proposições aprovadas, 40 foram enviadas à sanção. Dessas, 29 foram 
aprovadas com alteração, mas apenas 3 foram vetadas parcialmente e 5 fo-
ram vetadas totalmente, ou seja, 8 sofreram veto e 21 não. Verificou-se que o 
fato de o Parlamento haver promovido alterações não significou, no período 
examinado, a aposição de veto na mesma medida. Isso pode sugerir haver um 
intenso processo de negociação que se desenrola no interior do Congresso Na-
cional, entre Executivo e Legislativo e, nesse caso, o Legislativo poderia estar 
exercendo um papel agregador e aperfeiçoador das propostas legislativas, tor-
nando o veto desnecessário.
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Tabela 5 – Proposições aprovadas por tipo de 
apreciação (Plenário /conclusivo) 1ª Sessão Legislativa – 

Legislatura 1995-1999 (projetos de lei ordinária)

Resultado PLENÁRIO Resultado CONCLUSIVO
Câmara 

(Casa 
iniciadora)

Senado 
(Casa 

iniciadora)

Câmara 
(Casa 

iniciadora)

Senado 
(Casa 

iniciadora)

Aprovado e TNJR* 12 - Aprovado e TNJR* 8 1
Aprovado, vetado par-

cialmente** e TNJR - 1
Aprovado, vetado par-

cialmente e TNJR - 1

Aprovado e vetado 
totalmente

- - Aprovado e vetado 
totalmente

1 -

Aprovado com 
alterações e TNJR

36 - Aprovado com 
alterações e TNJR

20 1

Aprovado com 
alterações, vetado  

parcialmente e TNJR
11 -

Aprovado com  
alterações, vetado  

parcialmente e TNJR
3 -

Aprovado com 
alterações e vetado 

totalmente
1 -

Aprovado com  
alterações e vetado 

totalmente
4 1

Aprovado na Câmara e 
arquivado no Senado

6 - Aprovado na Câmara 
arquivado no Senado

19 -

Aprovado na Câmara 
e tramitando no Senado

2 - Aprovado na Câmara 
e tramitando no Senado

4 -

Aprovado na Câmara 
e no Senado e 

tramitando na Câmara 
(emendas do SF)

- -

Aprovado na Câmara e 
no Senado e 

tramitando na Câmara 
(emendas do SF)

4 -

Aprovado no Senado e 
na Câmara e tramitando 

no Senado (emendas 
da CD)

- -

Aprovado no Senado e 
na Câmara e tramitando 

no Senado (emendas 
da CD)

- 3

Aprovado na Câmara e 
prejudicado no Senado

- - Aprovado na Câmara e 
prejudicado no Senado

6 -

Aprovado na Câmara e 
retirado no Senado pelo 

Executivo
2 -

Aprovado na Câmara e 
retirado no Senado pelo 

Executivo
- -

SUBTOTAL 70 1 SUBTOTAL 69 7
TOTAL 71 TOTAL 76

Fontes: Corpi/Cedi; banco de dados de produção legislativa da autora. 
* TNJR – Transformado em norma jurídica (lei). 
** Veto mantido pelo Congresso Nacional.
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Gráfico 3

Gráfico representativo do resultado das proposições aprovadas com alterações, em 
Plenário e nas comissões, enviadas à sanção, que receberam ou não veto, na 1ª Ses-
são Legislativa da 50ª Legislatura (1995-1999).

Analisando a Tabela 6, verifica-se que o Legislativo alterou a maioria das pro-
posições aprovadas, 76% delas, vis-à-vis o percentual de alterações em Plenário 
e nas comissões ser praticamente o mesmo. Essas alterações foram feitas, em 
sua maioria, por meio de substitutivo, instrumento destinado a alterar subs-
tancialmente ou formalmente uma proposição. Embora não tenha sido objeto 
deste estudo a análise detalhada das alterações promovidas, há alguns aspectos 
importantes a serem ressaltados: se o instrumento que foi utilizado pelo Le-
gislativo para alterar os projetos de lei foi o substitutivo e se ele é comumente 
utilizado para alterar substancialmente uma proposição, podemos supor estar o 
Legislativo exercendo um papel muito mais significativo que aquele já observa-
do pela literatura. Os parlamentares talvez não sejam tão pouco participativos 
como se apregoa mas, ao contrário, participem ativamente do processo legisla-
tivo influenciando a legislação.
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Tabela 6 – Detalhamento 
das proposições aprovadas com e sem alterações 

1ª Sessão Legislativa – Legislatura 1995-1999 
(projetos de lei ordinária)

Proposições aprovadas 
sem alterações

Proposições aprovadas com alterações

Plenário Comissões Plenário Comissões

16 19

Substitutivo Emenda Substitutivo Emenda
38 17 32 25

55 57
TOTAL 35 112

Fontes: Corpi/Cedi; banco de dados de produção legislativa da autora.

Gráfico 4

Gráfico representativo do resultado das proposições aprovadas, com e sem alterações – 
1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura (1995-1999).

Procedendo-se à análise das proposições aprovadas por autoria, restou claro que 
há matérias de interesse do Executivo, como as referentes à área econômica e 
administrativa, e matérias de interesse do Legislativo, como as matérias traba-
lhista, eleitoral, sindical, referentes a direito penal, direitos individuais, meio 
ambiente, saúde e assistência social. Observou-se, ainda, no que toca às propo-
sições de interesse do Legislativo, cuja aprovação não gerou impacto financeiro, 
não haver o Executivo interferido na sua aprovação. 
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Produção legislativa 
Matérias aprovadas com urgência

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados prevê três tipos de regime de tra-
mitação geral de proposições: urgência, tramitação com prioridade e tramitação 
ordinária. O regime de tramitação é o modo como a proposição é conduzida em 
cada Casa ou o ritmo com que a matéria pode avançar dentro do processo legisla-
tivo, que pode ser mais célere ou não. Há prazos diferenciados nas comissões para 
deliberação das matérias, dependendo do regime de tramitação (5 sessões para 
urgência; 10 sessões para regime de prioridade e 40 sessões para tramitação ordi-
nária). No caso da urgência, além do prazo diferenciado nas comissões, há a dis-
pensa de exigências, interstícios ou formalidades regimentais, exceto a publicação 
e a distribuição em avulsos ou por cópia da matéria, os pareceres das comissões ou 
de relator designado em substituição às comissões e o quórum para deliberação.46

A tramitação com urgência pode ocorrer por diversos motivos47: a) matérias consi-
deradas urgentes pela sua própria natureza, como, por exemplo, sobre declaração 
de guerra, suspensão das imunidades de deputados na vigência do estado de sítio, 
requisição de civis e militares, etc.; b) proposições oriundas de Mensagens do Po-
der Executivo que versem sobre acordos internacionais, a partir da sua aprovação 
pela comissão competente; c) matérias de iniciativa do presidente da República, 
com solicitação de urgência, que denominaremos de “urgência constitucional”, 
porque prevista na Constituição Federal48; e d) matérias reconhecidas, por delibe-
ração do Plenário, de caráter urgente, com base no Regimento Interno.49

 A última hipótese, referente às matérias reconhecidas por deliberação do Plená-
rio como de caráter urgente, contém duas possibilidades: a primeira é a urgência 
prevista no art. 154 do RICD, quando o requerimento é submetido à deliberação 
do Plenário se apresentado por dois terços dos membros da Mesa ou um terço 
dos deputados ou líderes que representem esse número ou dois terços dos mem-
bros de comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição; esta 
urgência é pouco utilizada, porque há uma limitação regimental que impede que 
se vote outro requerimento de urgência caso estejam em tramitação na Casa 
duas matérias em regime de urgência nos termos do art. 154.

46 RICD, art. 152.
47 RICD, art. 151, inciso I.
48 CF, art. 64, § 1o.
49 RICD, art. 151, inciso I, alínea “o”.
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No caso da urgência urgentíssima, o requerimento deverá ser apresentado pela 
maioria absoluta dos deputados ou líderes que representem esse número e apro-
vado pela maioria absoluta dos deputados, sem a restrição do requerimento de 
urgência do art. 154, ou seja, o Plenário poderá votar quantos requerimentos 
de urgência urgentíssima achar necessários. A diferença fundamental entre este 
e aquele, além do quórum de apresentação, é que não se exige quórum qualifi-
cado para votação do requerimento de urgência com base no art. 154 do RICD, 
enquanto que no requerimento de urgência urgentíssima é necessário o quórum 
qualificado de maioria absoluta, atualmente 257 deputados. Esta urgência, de-
nominada urgência urgentíssima, com base no art. 155 do RICD, foi utilizada 
para a quase totalidade dos projetos aprovados em regime de urgência analisa-
dos neste estudo.

A tramitação com prioridade50 ocorre no caso de projetos de iniciativa do Po-
der Executivo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Mesa, de comissão 
permanente ou especial, do Senado Federal ou dos cidadãos, como também no 
caso de projetos de leis complementares e ordinárias que se destinem a regu-
lamentar dispositivo constitucional e suas alterações, além de projetos de lei 
com prazo determinado, de regulamentação de eleições e suas alterações e de 
alteração ou reforma do Regimento Interno. Todos os outros projetos de lei não 
compreendidos nas hipóteses anteriores têm tramitação ordinária.51

Por essa razão, neste trabalho faremos a distinção entre os três tipos de tramitação 
existentes. Antes, é importante esclarecer que a matéria em regime de urgência, 
por força regimental, não está submetida à apreciação conclusiva das comissões, 
devendo necessariamente ser apreciada pelo Plenário.52 Quanto às matérias em 
regime de prioridade e tramitação ordinária, poderão ser submetidas ao poder 
conclusivo das comissões ou à deliberação em Plenário, dependendo do assunto.

A Tabela 7 mostra que, das 71 matérias aprovadas em Plenário da Câmara dos 
Deputados, 65 delas tramitaram em regime de urgência. Dessas, apenas uma 
tramitou em regime de urgência solicitada pelo presidente da República, a de-
nominada “urgência constitucional”. Todas as outras tramitaram em regime de 
urgência urgentíssima, requerida pelos líderes e aprovada pelo Plenário, ou seja, 
91% das proposições aprovadas em Plenário tramitaram em regime de urgência, 

50 RICD, art. 151, inciso II. 
51 RICD, art. 151, inciso III.
52 RICD, art. 24, inciso II, alínea “h”.
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conforme revela o Gráfico 5. Assim, se a maioria das matérias de Plenário tra-
mitou em regime de urgência, independentemente de se mencionar a questão 
da autoria, isso pode sugerir que a urgência configura instrumento legislativo 
destinado, principalmente, a incluir matéria na pauta de Plenário, de utilização 
tanto do Executivo, quanto do Legislativo.

Tabela 7 – Proposições aprovadas por regime de tramitação 
(urgência x prioridade x ordinária) 

1ª Sessão Legislativa – Legislatura 1995-1999 
(projetos de lei ordinária)

PLENÁRIO COMISSÕES
Urgência Prioridade Ordinária Urgência Prioridade Ordinária

65 4 2 - 24 52
TOTAL 71 76

Fontes: Corpi/Cedi; banco de dados de produção legislativa da autora.

Gráfico 5

Gráfico representativo do resultado das proposições aprovadas em Plenário com 
urgência, regime de prioridade e tramitação ordinária – projetos de lei ordinária 
apresentados na 1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura (1995-1999).
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Gráfico 6

Gráfico representativo do resultado das proposições aprovadas nas comissões em  
regime de prioridade e tramitação ordinária – projetos de lei ordinária apresentados 
na 1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura (1995-1999).

De outra parte, a maioria das matérias aprovadas tramitou no Legislativo sem 
urgência, ou seja, 65 proposições (44% delas) tramitaram em regime de urgên-
cia e 82 proposições (56% delas) tramitaram sem urgência, a maioria nas co-
missões. Logo, a pauta de Plenário foi praticamente toda composta de matérias 
com urgência, ditadas pelo presidente da Casa.

Gráfico 7

Gráfico representativo do resultado das proposições aprovadas com e sem urgência 
(prioridade/ordinária), na 1ª Sessão Legislativa da 50ª Legislatura (1995-1999).
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Note-se que o Parlamento norte-americano tem algumas regras parecidas com as 
nossas, como a apresentação ilimitada de proposições, a distribuição múltipla às 
comissões, o fato de o trabalho naqueles colegiados configurar o coração do pro-
cesso legislativo, com a possibilidade de realizar audiências, oferecer emendas, re-
escrever o projeto, etc. Há, ainda, um instrumento na House of Representatives, 
parecido com a nossa urgência, porque suspende os procedimentos normais de 
Plenário, denominado Suspension-of-the-rules procedure, que necessita de 2/3 dos 
votos dos membros daquela Casa para a suspensão das formalidades, para projetos 
com custo estimado abaixo de 100 milhões de dólares (BAILEY, 1989). Esse ins-
trumento tem sido muito utilizado no Parlamento norte-americano, assim como a 
urgência urgentíssima no Parlamento brasileiro. 

Produção legislativa 
Aprovação de matérias por autoria

Quanto à autoria das proposições, verificou-se que o maior número de projetos 
de lei aprovados é de autoria do Legislativo, seguido pelo Executivo, Judiciário 
e Ministério Público. Grande parte das proposições de autoria do Executivo foi 
aprovada em Plenário, ao contrário das proposições de origem do Legislativo, 
em que a maioria foi aprovada nas comissões. No entanto, isso não significou 
que não houve aprovação de projetos de autoria do Legislativo em Plenário, ao 
contrário, o número de projetos aprovados em plenário de autoria do Legislati-
vo é praticamente idêntico ao número de projetos de autoria do Executivo (34 
do Legislativo contra 35 do Executivo), mostrando uma produção significativa 
do Legislativo em Plenário, como também nas comissões. 

Tabela 8 – Proposições aprovadas por autoria 
(Plenário x comissões) 

1ª Sessão Legislativa – Legislatura 1995-1999 
(projetos de lei ordinária)

EXECUTIVO LEGISLATIVO JUDICIÁRIO MINISTÉRIO  
PÚBLICO

Plenário Comissões Plenário Comissões Plenário Comis sões Plenário Comis sões

35 7 34 62 1 5 1 2
TOTAL 42 96 6 3

Fontes: Corpi/Cedi; banco de dados de produção legislativa da autora.
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Produção legislativa 
Relatorias – coalizão x oposição

Recebida a proposição na comissão, seu presidente designa um relator para pro-
ferir parecer à matéria. Uma proposição pode ser distribuída para mais de uma 
comissão na Câmara, o que é muito comum na prática legislativa. Assim, para 
relatar as 436 proposições aprovadas e rejeitadas analisadas neste estudo, fo-
ram designados 1.038 relatores na Câmara dos Deputados, sendo que um único 
deputado pode ter relatado mais de uma proposição. Para verificar se os rela-
tores designados integravam a coalizão de governo ou a oposição, utilizamos 
duas classificações acerca do assunto, elaboradas por Figueiredo (2007), que 
mostram a composição partidária das coalizões de governo53, como também da 
oposição54, de 1º de janeiro de 1995 até 31 de janeiro de 2007. 

Segundo Figueiredo (2007), a força da oposição depende do seu tamanho, mas 
também da sua posição no espectro ideológico. A principal característica da 
oposição parlamentar ao governo Lula, que a diferencia da oposição ao governo 
FHC, é a sua posição central no espectro partidário. Assim, os partidos que não 
participam da coalizão de governo não podem ser necessariamente identificados 
como oposição, pois nem todos se definem como tal. Ou seja, aqueles que se 
posicionam como oposição e que, de fato, desempenham o papel sistemático de 
oposição, por seu comportamento em Plenário, serão tratados como oposição. 
Em consequência, Figueiredo (2007) identifica como oposição ao governo FHC o 
PT e os demais partidos de esquerda e, no governo Lula, o PSDB e o PFL.55

Quanto às coalizões, Figueiredo (2007) identifica a participação no governo 
levando em conta apenas as posições ministeriais, mas também se os seus 
ocupantes fazem parte do governo representando o partido a que pertencem 
(FIGUEIREDO, 2007, p. 187). Vejamos o quadro seguinte, contendo a compo-
sição partidária das coalizões de governo, com o evento que lhes deu origem e 
a sua duração:

53 Para a classificação dos partidos como sendo da coalizão de governo, utilizamos o estudo de 
Argelina Cheibub Figueiredo (2007).

54 Para a classificação dos partidos como sendo da oposição, utilizamos o estudo de Argelina 
Cheibub Figueiredo (2008).

55 Ibid., p. 8-9.
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Quadro 1

Coalizões de governo – FHC e Lula (1o/1/1995 a 31/1/2007)

Coalizão / 
presidente

Partido do 
presidente

Partidos da 
coalizão

Data da 
coalizão

Evento de 
início da nova 

coalizãoInício Fim

Cardoso I1 PSDB PSDB, PFL, 
PMDB, PTB

1o/1/1995 25/4/1996 Eleição presidencial 
e legislativa

Cardoso I2 PSDB PSDB, PFL, 
PMDB, PTB, PPB

26/4/1996 31/12/1998 Entrada PPB

Cardoso II1 PSDB PSDB, PFL, 
PMDB, PPB

1o/1/1999 5/3/2002 Eleição presidencial 
e legislativa

Cardoso II2 PSDB PMDB, PSDB, 
PPB

6/3/2002 31/12/2002 Saída do PFL

Lula I1 PT PT, PL, PCdoB, 
PSB, PTB, PDT, 
PPS, PV

1o/1/2003 22/1/2004 Eleição presidencial 
e legislativa

Lula I2 PT PT, PL, PCdoB, 
PSB, PTB, PPS, 
PV, PMDB

23/1/2004 31/1/2005 Entrada do PMDB e 
saída do PDT

Lula I3 PT PT, PL, PCdoB, 
PSB, PTB, PV, 
PMDB

1o/2/2005 19/5/2005 Saída do PPS

Lula I4 PT PT, PL, PCdoB, 
PSB, PTB, PMDB

20/5/2005 22/7/2005 Saída do PV

Lula I5 PT PT, PL, PCdoB, 
PSB, PTB, PP, 
PMDB

23/7/2005 31/1/2007 Entrada PP

Fonte: Transcrito parcialmente de Figueiredo (2007, p. 190).

Tomando por base a classificação sugerida por Figueiredo (2007), verificou-se que 
o número de relatorias conferidas à oposição foi extremamente pequeno, apenas 
12% para toda a produção legislativa examinada, contra 51% da coalizão de go-
verno e 37% de partidos que não integravam nem a coalizão, nem a oposição. 
Separando por instância decisória, a oposição relatou 15% apenas das proposições 
aprovadas em Plenário, mas relatou 39% das proposições aprovadas nas comis-
sões. Logo, os percentuais mostraram que o número de relatorias da oposição nas 
proposições aprovadas nas comissões foi muito superior às de Plenário, principal-
mente quanto às matérias de autoria do próprio Legislativo. Os dados sugerem 
que o Executivo tem um controle maior das matérias aprovadas em Plenário, mas 
não tem o mesmo desempenho quando se trata das comissões.
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Tabela 9 – Proposições aprovadas 
relatadas pela oposição 

1ª Sessão Legislativa – Legislatura 1995-1999 
(projetos de lei ordinária)

Plenário Comissões

Executivo Legislativo Judiciário MPU Executivo Legislativo Judiciário MPU

6 5 - - 2 25 2 1
SUBTOTAL 11 30

TOTAL 41

Fontes: Corpi/Cedi; banco de dados de produção legislativa da autora.

Gráfico 8

Gráfico representativo do percentual de relatorias da coalizão de governo e da oposi-
ção nas proposições aprovadas nas comissões.

Produção legislativa 
Instrumentos regimentais

Quanto aos instrumentos regimentais utilizados para aprovação e rejeição de 
proposição, verificou-se que a maioria deles (urgência urgentíssima e apensa-
ção, por exemplo) foi usada pela coalizão de governo para auxiliar na aprovação 
e rejeição de matéria legislativa. No caso da urgência, a proposição é retirada 
das comissões e o processo de deliberação torna-se mais célere, contribuindo 
para a aprovação da matéria. No caso da apensação, a proposição do Executivo 
pode estar, por exemplo, iniciando a tramitação na Casa e vir a ser apensada a 
outra que está pronta para a Ordem do Dia de Plenário, com todos os pareceres 
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das comissões, pois o Regimento Interno assim o permite. Esse procedimento  
acelera a tramitação da proposição apensada, pois não mais precisará passar 
pelas comissões, visto que os pareceres proferidos ao projeto principal esten-
dem-se à proposição apensada. Logo, esse instrumento auxilia na aprovação ou 
rejeição da matéria. Quanto à oposição, utilizou apenas oito instrumentos regi-
mentais para aprovação de proposição e dois para rejeição. Vejamos:

Gráfico 9

Gráfico representativo do percentual de instrumentos regimentais utilizados pela 
coalizão de governo e pela oposição.

Exame comparado 
Parlamento norte-americano x Parlamento brasileiro

O exame comparado dos Parlamentos norte-americano e brasileiro revelou-se 
extremamente importante. Inicialmente, verificamos que houve mudanças sig-
nificativas no processo legislativo norte-americano a partir da década de 1970: 
a abertura das sessões das comissões para o público, o enfraquecimento do prin-
cípio da Seniority (com a eleição dos presidentes de comissão e subcomissão por 
votação secreta) e a institucionalização das subcomissões, tudo isso contribuiu 
para reduzir a autoridade dos presidentes de comissão. Verificamos, ainda, que 
a par do bem desenvolvido processo legislativo norte-americano, o processo 
legislativo brasileiro caracteriza-se igualmente pela sua complexidade, em que 
várias fases se sucedem e o processo de emendamento é extremamente amplo 
e democrático, com possibilidades regimentais que auxiliam na aprovação e 
rejeição de proposições.
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Parlamento brasileiro 
Necessidade de reformas institucionais

Ao se proceder à análise das tramitações das proposições, verificamos que muito 
está por se fazer no Legislativo brasileiro. Em que pese à discussão sobre uma 
ampla reforma política no sistema de representação, torna-se importante dis-
cutir a necessidade de mudanças institucionais relacionadas à organização do 
Parlamento. Examinando o trâmite regimental em sua prática legislativa, veri-
ficou-se haver algumas falhas no processo legislativo, as quais impedem que as 
proposições sigam o seu curso normal, paralisando a tramitação de matérias por 
muitos anos e prejudicando o andamento dos trabalhos legislativos. 

A primeira dessas falhas, que paralisa os trabalhos nas comissões, é o fato de a 
duração do mandato dos presidentes de comissão e seus vices na Câmara dos 
Deputados equivaler ao período de um ano.56 Some-se a isso o fato de os mem-
bros da comissão não serem detentores de mandato fixo, podendo os líderes 
indicar à Mesa os membros da bancada para compor as comissões e, a qualquer 
tempo, substituí-los. Assim, o parlamentar poderá integrar uma comissão por 
um dia e ser substituído no outro ou integrar a comissão pelo tempo máximo de 
um ano, similar ao mandato da presidência da comissão.57 Essa duração tão cur-
ta dos mandatos dos membros da comissão, como também de seus presidentes, 
paralisa os trabalhos legislativos, gerando inúmeros prejuízos, uma vez que a 
substituição de relatores é rotineira. Apenas para exemplificar, uma proposição 
poderá ter vários relatores designados em apenas uma comissão. A sugestão se-
ria um mandato de dois anos para a presidência das comissões e seus membros, 
como ocorre com as Mesas das Casas Legislativas, evitando esse rodízio de rela-
tores e aumentando a especialização nas comissões, haja vista que certo grau de 
estabilidade é essencial para isso.

Outro problema referente ao processo legislativo, particularmente na Câmara 
dos Deputados, é a possibilidade de desarquivamento de proposição no início 
da legislatura.58 Esse instituto do desarquivamento causa uma perda de tempo 
enorme na tramitação legislativa. As proposições são arquivadas ao final da le-
gislatura, depois desarquivadas no início da legislatura subsequente e, até retor-
narem à sua tramitação normal, vários meses restaram perdidos. Assim, muitas 

56 RICD, art. 39.
57 RICD, art. 10 c/c art. 28.
58 RICD, art. 105, parágrafo único.
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matérias aprovadas nas comissões terminaram arquivadas ou prejudicadas no 
Senado, em face da demora na aprovação de projetos na Câmara. A maioria das 
proposições, no período examinado, tramitou de três a oito meses no Senado Fe-
deral e de dois a 15 anos na Câmara. Seria melhor que as regras fossem as mesmas 
na Câmara e no Senado, ou seja, o arquivamento ocorrer apenas ao final de duas 
legislaturas, com a possibilidade de uma prorrogação, como ocorre no Senado.59

Examinando os bancos de dados das Casas Legislativas, verificou-se não esta-
rem as informações acessíveis aos cidadãos, porque, embora a ficha de trami-
tação contenha todos os dados referentes à tramitação da proposição, essas 
informações não são inteligíveis, em face da complexidade do processo legis-
lativo. Ademais, uma tramitação complexa, em que se exige, para aprovação da 
proposição, a tramitação pelo menos pelas duas Casas do Congresso, o acesso 
a essas tramitações é complicado, haja vista ser necessário acessar bancos de 
dados distintos, tornando-se um verdadeiro quebra-cabeça para o usuário e/ou 
pesquisador. Diante disso, sugere-se a criação de um banco de dados único do 
Congresso Nacional, em que cada Casa seria responsável pelas suas informa-
ções, e no qual o usuário pudesse obtê-las de uma só vez, de maneira clara, com a 
disponibilização da tramitação completa, mas também de uma tramitação resu-
mida, contendo apenas as informações mais importantes, o que tornaria a ficha 
de tramitação legislativa mais acessível aos cidadãos, porque inteligível. 

Por fim, um dos maiores problemas a se resolver refere-se à pauta de Plená-
rio. O instituto da urgência, conforme examinado, utilizado para a maioria das 
proposições aprovadas em Plenário, tornou-se um instrumento regimental para 
incluir matéria em pauta. Isso não seria tão necessário se o Legislativo brasileiro 
adotasse um calendário legislativo, similar ao calendário norte-americano, em 
que as matérias seriam distribuídas em dia determinado durante o mês. Esse 
instrumento resolveria o problema do recurso, ao se criar um dia determinado 
para apreciação desse instrumento regimental, praticamente inócuo atualmen-
te, pela inexistência de regra que obrigue a sua inclusão em pauta. Resolveria, 
ainda, o problema das emendas do Senado a projetos da Câmara, atualmente 
paralisadas nessa Casa do Congresso Nacional.

59 RISF, art. 332. 
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Conclusão

Neste trabalho analisamos as atividades das comissões, em comparação com o 
Plenário, de forma a mostrar que as comissões brasileiras vêm exercendo um  
novo papel no processo decisório. Houve uma descentralização dos trabalhos e 
atualmente contamos com dois centros decisórios no Parlamento brasileiro: co-
missões e Plenário. De comissões aparentemente “fracas”, temos comissões deli-
berantes, altamente produtivas. De parlamentares fracos e pouco participativos, 
temos um Parlamento com produção legislativa significativa. Muitas questões, 
certamente, merecem ser objeto de maior aprofundamento oportunamente, 
mas este foi apenas o início de uma longa caminhada, que tenho certeza será 
profícua para todos, particularmente para que tenhamos um Legislativo fortale-
cido e cônscio da sua importância no cenário político e, consequentemente, para 
o fortalecimento da democracia.
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LEGISLAÇÃO SIMBÓLICA E PODER 
DE APRECIAÇÃO CONCLUSIVA NO 

CONGRESSO NACIONAL
André Corrêa de Sá Carneiro

Introdução: o sistema de comissões parlamentares e  
o poder conclusivo

O Parlamento nos Estados atuais afigura-se como elemento de destaque no ce-
nário das instituições políticas, apresentando importantes funções, como a le-
gislativa e a fiscalizatória60. Entretanto, com o advento do Estado Social – que 
aumentou sobremaneira a quantidade de serviços públicos prestados pela ad-
ministração pública e requereu a intervenção do Estado em diversas áreas da 
sociedade –, o Parlamento foi obrigado a lidar com um número muito elevado 
de proposições, tratando dos mais diversos assuntos, com o intuito de regular e 
disciplinar as novas funções governamentais.

Ainda por conta do surgimento do Estado Social e, posteriormente, do Esta-
do Democrático Social, originou-se a hegemonia do Poder Executivo, mor-
mente no que tange a função legislativa, devido à necessidade de garantir a 
efetividade dos direitos sociais por meio da atuação tempestiva da adminis-
tração pública.

Esses dois fatores – a preponderância do Executivo sobre o Legislativo no que 
tange a assunção da função legiferante e o assoberbamento do Parlamento com 
proposições das mais diversas áreas – provocaram a denominada “crise do Par-
lamento” (CASSEB, 2008).

60 Francisco Berlin Valenzuela apresenta um espectro mais amplo das atribuições do Parlamento 
contemporâneo, a saber: a) função representativa; b) função deliberativa; c) função financei-
ra; d) função legislativa; e) função de controle; f) função de orientação política; g) função juris-
dicional; h) função eleitoral; i) função administrativa; j) função de indagação (investigação); k) 
função de comunicação; l) função educativa (VALENZUELA apud CASSEB, 2008, p. 1).
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Com o objetivo de atender a essas demandas, ocorreu, no seio das câmaras le-
gislativas, o desenvolvimento de trabalhos por órgãos internos, principalmente 
por comissões parlamentares, compostas por um subconjunto dos membros da 
respectiva Casa, para tratar de campos temáticos próprios. Assim se consolidou 
o sistema de comissões, forma adotada pelos Parlamentos modernos com o ob-
jetivo de atender a essa necessidade de aumento da produção legislativa.

Com efeito, como bem ressalta Luiz Sánchez Agesta (1981, p. 453), as comissões 
parlamentares

“são instituições que, de certa maneira, podem 
considerar-se como consequência natural do prin-
cípio da divisão do trabalho em um órgão: o exa-
me técnico de um problema, a revisão e estudo de 
uma proposta, exigem o trabalho de um número 
reduzido de membros, dotados de alguma especial 
competência naquela matéria, aos quais compe-
tem instruir a Câmara, para orientar a discussão e 
votação, próprias do processo deliberante.”

Não obstante, o desenvolvimento do sistema de comissões ocorreu em diver-
sas fases. Em um primeiro momento, eram criadas comissões temporárias 
com o objetivo de oferecer parecer sobre matérias específicas e que se extin-
guiam ao final dessa tarefa. Em um segundo momento, foram criadas comis-
sões permanentes, especializadas em certos temas, tendo em vista a repetição 
de matérias que tratavam do mesmo assunto e a necessidade de especialização 
dos colegiados. Por fim, nos dias de hoje, verifica-se a existência, na maioria 
dos Parlamentos, de comissões permanentes e temporárias, como é o caso do 
sistema de comissões brasileiro.

Outro ponto concernente à evolução do sistema de comissões é o relacionado 
ao grau de competência atribuída a esses órgãos no processo legislativo, varian-
do desde sistemas em que as comissões apresentam atribuições e competências 
bastante limitadas até sistemas em que as comissões possuem competência le-
gislativa chamada “plena”, ou seja, podem apreciar proposições sem a necessida-
de de que elas sejam avaliadas pelo Plenário da respectiva Casa.

A capacidade de as comissões apreciarem proposições sem a necessidade de se-
rem analisadas pelo Plenário da Casa apresenta diversas denominações: função 
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ou competência legislativa plena, poder conclusivo, apreciação conclusiva, dele-
gação interna corporis ou delegação interna, descentralização legislativa, poder 
terminativo61, procedimento deliberante das comissões.

Segundo José Afonso da Silva (2006, p. 514), a função legislativa plena das comis-
sões foi, em determinado momento, chamada de delegação interna, mas, para ele, 
“parece ser mais uma função própria de substituição do que uma função delegada”.

Dessa forma, o poder conclusivo é a faculdade atribuída pela Constituição Federal62 
às comissões do Poder Legislativo para que elas apreciem, em alguns casos, pro-
jetos de lei em substituição ao Plenário da respectiva Casa Legislativa. Essa im-
portante competência dada às comissões foi introduzida efetivamente em nosso 
ordenamento jurídico pela carta política de 1988, com esteio em previsões simi-
lares existentes nas constituições italiana e espanhola.

A Constituição italiana de 1947 foi a primeira a prever mecanismo semelhante 
ao hoje empregado no Brasil. O objetivo era o de permitir a produção de normas 
jurídicas adequadas às novas tarefas do Estado social de direito de forma célere 
e eficiente. Esse mecanismo, por sua vez, remonta a uma lei do regime fascista 
anterior que teve seus procedimentos convenientemente adaptados aos princí-
pios do regime democrático.

Na Itália, o poder conclusivo das comissões permite a apreciação de proposições 
sem o posterior encaminhamento para apreciação em Plenário, salvo em caso 
de recurso subscrito pelo governo ou pelas minorias. Essa previsão, que era para 
ser uma exceção, acabou se tornando regra, dadas as suas características benéfi-
cas63 para o processo legislativo.

A Constituição espanhola de 1978, por seu turno, sob evidente influência da Cons-
tituição italiana, bem como de normas regimentais das câmaras constituintes  

61 No Senado Federal, o poder conclusivo é chamado de poder terminativo. Cumpre salientar 
que o termo “terminativo” é utilizado na literatura da ciência política com o mesmo sentido de 
“conclusivo”, quer para a Câmara como para o Senado.

62 CF, art. 58, § 2°, I: “§ 2° Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: I – dis-
cutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, 
salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa”.

63 Consideram-se características benéficas para o processo legislativo a celeridade na apreciação 
das proposições, o estudo e a apreciação final dos projetos por colegiado especializado nos 
assuntos por eles tratados e a liberação do Plenário das Casas Legislativas para apreciação de 
matérias de maior vulto.
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inspiradas no Regulamento das Cortes de 1971, também adotou o poder conclu-
sivo das comissões.

No Brasil, a apreciação conclusiva das comissões foi pela primeira vez introduzi-
da em nosso ordenamento jurídico pela Emenda nº 17, de 1965, à Constituição 
Federal de 1946, que estabelecia a delegação de poderes a comissões especiais 
para discussão e votação de projeto de lei (PACHECO, 2002, p. 3). De acordo com 
essa emenda, o texto do projeto aprovado e publicado seria considerado como 
adotado pela Casa respectiva, salvo se, no prazo de cinco dias, a maioria dos 
membros da comissão ou um quinto da Câmara dos Deputados ou do Senado 
Federal requeressem sua apreciação pelo Plenário. 

A Constituição Federal de 1967 e a Emenda Constitucional de 1969 mantiveram 
o instituto, atribuindo-lhe, no entanto, novo formato e inserindo-o no artigo 
que tratava da lei delegada. No novo texto, cabia ao Plenário aprovar, caso a 
caso, a delegação legislativa a uma comissão especial.

Entretanto, nas duas cartas políticas anteriores, o poder conclusivo apresenta-
va-se de forma muito mais restrita que no texto constitucional atual, razão pela 
qual não há registro de seu emprego. Dessa forma, a não utilização do referido 
expediente nas Constituições anteriores fez da previsão constante da Constitui-
ção de 1988 prerrogativa realmente nova, além do fato de ser mais abrangente 
e de mais fácil uso.

Dessa forma, com o advento da Constituição Federal de 1988, as comissões pas-
saram a ter competência legislativa plena, ou seja, passaram a ter a capacidade 
de, em algumas situações, legislar sem a posterior apreciação do Plenário, salvo 
em caso de recurso subscrito por no mínimo dez por cento do total dos membros 
da Casa e provido por decisão do Plenário. Esse instrumento ampliou e fortale-
ceu o papel das comissões, órgãos técnicos copartícipes e agentes do processo 
legislativo, responsáveis por analisar as proposições no âmbito de seus respecti-
vos campos temáticos e áreas de atuação.

A inclusão do poder conclusivo das comissões na Carta Magna de 1988, durante 
a Assembleia Nacional Constituinte, foi considerada por muitos como avanço 
para o processo legislativo federal. O constituinte Pimenta da Veiga declarou 
que o poder conferido às comissões para substituir o Plenário na apreciação 
de matérias mais simples contribuiria para racionalizar a produção legislativa, 
tornando-se eficiente mecanismo de descentralização (PACHECO, 2002, p. 50). 
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De acordo com Clèmerson Merlin Clève (apud PACHECO, 2002, p. 50), a “es-
pecialização (preparo técnico) e celeridade são os objetivos perseguidos pelo 
Legislativo descentralizado, a fim de não frustrar as expectativas normativas 
crescentes da sociedade pós-industrial”.

Assim, após o advento da Constituição Federal de 1988, diversos estudos foram 
empreendidos com o objetivo de averiguar a efetividade desse poder, além de 
procurar verificar o almejado fortalecimento do papel das comissões na produ-
ção legislativa federal.

Os primeiros resultados dessas pesquisas, entretanto, indicavam, de forma ge-
ral, que o objetivo constitucional de fortalecer o sistema de comissões e dotá-las 
de maior poder decisório não foi alcançado. Os resultados, em regra, concluíram 
que as comissões, por diversos motivos, utilizavam de forma diminuta o poder 
que lhes foi outorgado, resultando em um ciclo vicioso de enfraquecimento e 
esvaziamento desses órgãos técnicos.

Todavia, recentemente, Carla Danice de Melo Santos (2007, p. 8) verificou que, 
além de esses estudos partirem de informações relativas às primeiras legislatu-
ras após a promulgação da Constituição de 1988, ou seja, “quando esse mecanis-
mo do poder conclusivo das comissões ainda estava se incorporando e adaptan-
do à prática e às normas internas da Casa”, informações constantes do anuário 
estatístico referente aos trabalhos legislativos da Câmara dos Depu tados no ano 
de 2005 revelaram dados um pouco diferentes, fazendo-a analisar a possibilida-
de de que aquele panorama desfavorável sobre o poder conclusivo traçado pelos 
primeiros estudiosos do assunto ter sofrido alterações, passadas mais três legis-
laturas desde então.

Com efeito, enquanto Argelina Figueiredo e Fernando Limongi (1995b) de-
monstraram que, no período de 1989-1994, somente 16% das leis aprovadas 
eram oriundas do poder conclusivo das comissões, e Pereira e Muller (2000,  
p. 50), analisando a legislatura 1995/1998, observaram que esse percentual fica-
ra em 13%, Santos (2007, p. 8) verificou que o referido anuário estatístico mos-
trava, especificamente no ano de 2005 – ou seja, onze anos após o precursor es-
tudo –, que a produção de leis por meio da apreciação conclusiva alcançava 60%. 
Destaca, ainda, Carla Santos (2007, p. 8-9) que

“em relação ao esvaziamento dos trabalhos das co-
missões, identificado nos trabalhos de Figueiredo  
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e Limongi como fator indicativo de sua fraqueza 
como órgãos de poder decisório, os dados apre-
sentados no anuário apontam em outra direção, 
registrando uma média alta de presença dos par-
lamentares nas reuniões, o que permite supor ter 
havido alguma mudança na perspectiva parla-
mentar em relação aos trabalhos das comissões.”

A referida autora analisou a produção legislativa referente à 52ª Legislatura da 
Câmara dos Deputados e constatou, ao final, que 66% das proposições apro-
vadas foram por meio do poder conclusivo. Analisando apenas as proposições 
transformadas em norma jurídica, essa proporção cai para 43%. De qualquer 
forma, os resultados demonstram uma acentuada produção legislativa por 
partes das comissões.

Desse modo, um dos objetivos do presente artigo é, portanto, consolidar e apro-
fundar os estudos empreendidos até o presente momento acerca da produção 
legislativa decorrente do poder conclusivo com vistas a verificar a efetividade 
deste instituto, além de procurar averiguar o almejado fortalecimento do papel 
das comissões na produção legislativa federal. Para tanto, analisamos as propo-
sições que se transformaram em norma jurídica nas legislaturas posteriores à 
promulgação da Constituição de 1988 até 2007.

Além de apresentar um quadro geral sobre a legislação aprovada por meio do 
poder conclusivo nas comissões, será exposta também uma análise qualitativa 
dessa produção legislativa no período estudado. A hipótese central deste traba-
lho é que o poder conclusivo das comissões é um canal privilegiado para a pro-
dução de legislação simbólica. Para tanto será utilizada a tipologia de legislação 
simbólica de Harald Kindermann. De acordo com Kindermann (apud NEVES, 
2007, p. 32), a função simbólica existe “quando o legislador se restringe a for-
mular uma pretensão de produzir normas, sem tomar qualquer providência no 
sentido de criar os pressupostos para a eficácia, apesar de estar em condições de 
criá-los”, ou quando a “produção de textos cuja referência manifesta à realidade 
é normativo-jurídica, mas que serve, primária e hipertroficamente, a finalidades 
políticas de caráter não especificamente normativo-jurídico”.

Assim, a lei simbólica ocorre quando “o legislador cria uma norma ineficaz ou sem 
eficácia prática em que o objetivo político e promocional em torno de sua produção 
ou do texto produzido prevalece sobre o objetivo normativo-jurídico” (FRANÇA  
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E SILVA, 2007, p. 6). O objetivo do legislador é o de afirmar cumplicidade com 
determinados valores, agradar sua base eleitoral ou mostrar sua produção legisla-
tiva. Em curto prazo, tal legislação cumprirá funções promocionais ou até mesmo 
educativas, no entanto o seu uso constante gera a perda de confiança no sistema 
jurídico. Conforme ressaltam Figueiredo e Limongi (1996, p. 65), alguns parla-
mentares julgam que a finalidade de boa parte dos projetos propostos se esgota no 
ato mesmo da apresentação. Teriam, assim, apenas finalidades estatísticas e/ou 
eleitorais e, para tanto, bastaria a publicação ou a divulgação oficial da proposição, 
não existindo outros objetivos além da sua mera apresentação.

Dessa forma, além do panorama quantitativo, o presente artigo tem também 
por objetivo fazer uma análise qualitativa das matérias que são objetivo de 
ação legislativa do Executivo e do Legislativo, segundo o tipo de tramitação. 
Visa ainda verificar a abrangência de proposições de natureza simbólica que se 
transformaram em norma jurídica, segundo sua tramitação em plenário ou de 
forma conclusiva. Analisamos assim os tipos “homenagens” e “datas comemo-
rativas”, entre outras de conteúdo original ou inusitado – dentro do conceito 
de legislação simbólica – na produção legal do Congresso Nacional, para quan-
tificá-las e classificá-las segundo o tema e, por fim, verificar qual a proporção 
desse tipo de lei no total de normas produzidas via apreciação conclusiva das 
comissões. Com essa análise qualitativa, teremos, ao final, uma visão mais 
realista do impacto da produção legiferante empreendida conclusivamente 
pelas comissões do Congresso, e poder-se-á mensurar, por conseguinte, com 
maior acurácia, a efetividade desse instituto. O artigo, por fim, compara o 
papel do Legislativo em relação ao do Executivo no que se refere à produção 
de legislação simbólica.

A legislação simbólica

Definição de legislação simbólica

Ao expor que a atividade legislativa constitui “momento de confluência concen-
trada” entre os sistemas político e jurídico, Marcelo Neves (2007, p. 30) define le-
gislação simbólica como “produção de textos cuja referência manifesta à realidade 
é normativo-jurídica, mas que serve, primariamente e hipertroficamente, a finali-
dades políticas de caráter não especificamente normativo-jurídico”. Dessa forma, a 
legislação simbólica refere-se ao predomínio, e até mesmo à hipertrofia, no sistema 
jurídico, tanto da função simbólica da atividade legislativa quanto do seu produto, 
a norma jurídica, principalmente em prejuízo da função jurídico-instrumental. 
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Neves (2007, p. 31) ressalta que não entende a legislação simbólica em termos 
de modelo simplificador que a explica ou a define com fundamento nas inten-
ções do legislador. Com efeito, quando o legislador produz normas sem tomar 
nenhuma providência no sentido de criar os pressupostos para a eficácia, em-
bora esteja em condição de criá-los, há indício de legislação simbólica (KINDER-
MANN apud NEVES, 2007, p. 31). Entretanto, a questão da legislação simbólica 
é condicionada estruturalmente, devendo-se antes falar em interesses sociais 
que a possibilitam do que da intenção do legislador (SCHILD apud NEVES, 
2007, p. 31). De igual forma, não se deve distinguir a legislação simbólica da le-
gislação instrumental com esteio em efeitos não objetivados e objetivados, res-
pectivamente (KÖNIG apud NEVES, 2007, p. 31), uma vez que nada impede que 
haja normas jurídicas intencionalmente criadas para funcionar simbolicamente.

Tipos de legislação simbólica

Harald Kindermann (apud NEVES, 2007, p. 33) propôs modelo tricotômico para 
a tipologia da legislação simbólica. Segundo o jurista alemão, o conteúdo da le-
gislação simbólica pode ter como objetivo: a) confirmar valores sociais; b) de-
monstrar a capacidade de ação do Estado; e c) adiar a solução de conflitos sociais 
por meio de compromissos dilatórios.

Confirmação de valores sociais

Os legisladores, com frequência, são compelidos a tomar posição em relação a 
conflitos sociais em torno de valores (aborto, uso de células-tronco, maiorida-
de penal, direitos de minorias, etc.) e, dessa forma, direcionam suas atividades 
legislativas em conformidade com a posição assumida. Nesses casos, os grupos 
que se encontram inseridos nos debates ou lutas pela prevalência de determina-
dos valores percebem a “vitória legislativa” como uma forma de reconhecimento 
da superioridade ou da prevalência social de sua concepção valorativa. 

Esses grupos procuram influenciar a atividade legiferante de forma que sejam per-
mitidas ou obrigatórias as condutas compatíveis com seus valores e sejam proibidos 
os comportamentos que se desviem de seus padrões valorativos, sendo-lhes secun-
dária a eficácia normativa da lei. Para esses grupos, basta, simplesmente, a expedi-
ção de ato normativo que se coadune com valores aceitos (NEVES, 2007, p. 33).

Marcelo Neves (2007, p. 34) cita como um dos exemplos de legislação simbólica 
como confirmação de valores sociais a legislação sobre estrangeiros na sociedade 
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europeia recente. O debate sobre uma legislação mais rigorosa ou flexível em 
relação aos estrangeiros teria caráter predominantemente simbólico, na me-
dida em que influenciaria a visão que os nacionais possuem dos imigrantes: se 
seriam vistos como estranhos e invasores, ou como vizinhos, amigos, colegas 
de trabalho, de estudo, de associação e, dessa forma, como parte da sociedade. 
Assim, de acordo com a “teoria da etiquetação” de Kindermann (apud NEVES, 
2007, p. 35), a legislação teria por função dar uma “etiqueta” em relação à fi-
gura do imigrante estrangeiro.

Outro exemplo de legislação simbólica é a lei que institui o dia do Zumbi dos 
Palmares, pois a criação dessa data só é eficaz no sentido de demonstrar a sin-
tonia do governo e dos legisladores com as causas da comunidade negra. No 
entanto, apresenta-se como “lei ineficaz no sentido de minimizar os problemas 
causados pelas diferenças raciais que as comunidades enfrentam” (FRANÇA E 
SILVA, 2007, p. 17).

A legislação simbólica utilizada para a confirmação de valores sociais tem 
sido entendida, basicamente, como forma de diferenciar grupos e seus res-
pectivos valores ou interesses. Dessa forma, constituiria em caso de políti-
ca simbólica por gestos de diferenciação, em que “apontam para a glorifica-
ção ou degradação de um grupo em oposição a outros dentro da sociedade” 
(GUSFIELD, 1986, p. 171).

Demonstração da capacidade de ação do Estado

A legislação simbólica também pode ser utilizada para demonstrar a capacidade 
de ação do Estado, e é conhecida como legislação-álibi. De acordo com Kinder-
mann (apud NEVES, 2007, p. 36), seu objetivo é o de fortalecer “a confiança dos 
cidadãos no respectivo governo ou, de um modo geral, no Estado”. Nesse caso, 
não se trata de confirmar valores de determinados grupos sociais em detrimen-
to de outros, mas sim o de criar confiança nos sistemas político e jurídico. 

O legislador, por vezes, por pressão da opinião pública ou da mídia, elabora nor-
mas jurídicas para satisfazer as expectativas da sociedade, sem que elas possuam  
o mínimo de condições para serem efetivadas, daí o nome dado por Kindermann 
de legislação-álibi. Por meio dela, o legislador buscar “descarregar-se de pressões 
políticas ou apresentar o Estado como sensível às exigências e expectativas dos 
cidadãos” (NEVES, 2007, p. 37).
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Conforme ressalta Neves (2007, p. 37),

“nos períodos eleitorais, por exemplo, os polí-
ticos prestam conta do seu desempenho, mui-
to comumente, com referências à iniciativa e à 
participação no processo de elaboração de leis 
que correspondem às expectativas do eleitora-
do. É secundário, então, se a lei surtiu os efeitos 
socialmente ‘desejados’, principalmente porque 
o período da legislatura é muito curto para que 
se comprove o sucesso das leis então aprovadas. 
Importante é que os membros do Parlamento 
e do governo apresentem-se como atuantes e, 
portanto, que o Estado-Legislador mantenha-
se merecedor da confiança do cidadão.”

Entretanto, não só de forma genérica verifica-se a existência de legislação-álibi. 
Em situações em que há a insatisfação popular em relação a determinados acon-
tecimentos ou o surgimento de problemas sociais, exige-se do Estado, frequen-
temente, uma atitude imediata. Embora nessas situações seja normalmente 
“improvável que a regulamentação normativa possa contribuir para a solução 
dos respectivos problemas, a atitude legiferante serve como álibi do legislador 
perante a população que exigia uma reação do Estado” (NEVES, 2007, p. 37).

Como exemplo de legislação-álibi, podemos citar a legislação penal mais rigorosa64, 
que busca diminuir a escalada da criminalidade no país. Ela apresenta-se como álibi 
na medida em que o problema da violência não decorre da falta de legislação tipifica-
dora, mas sim, fundamentalmente, da ausência de “pressupostos socioeconômicos 
e políticos para a efetivação da legislação penal em vigor” (NEVES, 2007, p. 38).

Adiamento de solução de conflitos sociais por meio  
de compromissos dilatórios

Outra função da legislação simbólica é a de protelar a solução de conflitos so-
ciais por intermédio de compromissos procrastinadores. Dessa forma, embora 
o teor da nova norma jurídica aparentemente resolva o conflito social por ela 

64 Nesse contexto, podemos citar os projetos de lei que buscam diminuir a maioridade penal 
para 16 anos, bem como o debate sobre a legalização da pena de morte no Brasil.
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tratado, na verdade posterga para o futuro sua solução, na medida em que se 
manifesta ineficaz. Durante a tramitação da proposição que origina essa norma, 
as divergências existentes entre os grupos políticos não são resolvidas. Entre-
tanto, é aprovada consensualmente pelas partes envolvidas porque se verifica a 
perspectiva de ineficácia da futura lei. O acordo, destarte, não se funda no con-
teúdo da norma, mas sim na percepção que a solução do conflito é adiada para 
um futuro indeterminado (NEVES, 2007, p. 41).

Pode-se valer da expressão “compromisso-fórmula dilatório” – utilizada por Carl 
Schmitt para definir a constituição de Weimar (apud NEVES, 2007, p. 41) – para 
definir a lei norueguesa sobre empregados domésticos de 1948, que tinha por 
objetivo manifesto regular as relações de trabalho dessa categoria, melhorando 
as condições laborais e protegendo seus interesses. Não obstante, a brandura 
de seus dispositivos punitivos e a dificuldade de sua aplicação constituíam fator 
relevante para a garantia de sua ineficácia (NEVES, 2007, p. 41-42).

Foi exatamente devido a essa previsível falta de concreção normativa que se via-
bilizou acordo entre grupos progressistas e conservadores em torno do conteúdo 
da norma. Os primeiros grupos ficaram satisfeitos porque a lei apresentava-se 
claramente favorável às reformas sociais, e os segundos contentavam-se com sua 
visível ineficácia. Deste modo, “abrandava-se um conflito político interno através 
de uma lei ‘aparentemente progressista’, ‘que satisfazia ambos os partidos’, trans-
ferindo-se para um futuro indeterminado a solução do conflito social subjacente” 
(NEVES, 2007, p. 42). 

Demais características da legislação simbólica

As proposições simbólicas apresentam outras características, a saber: a) quan-
to à relevância: possuem mais relevância política do que jurídica; b) quanto à 
eficácia: são ineficazes ou sem eficácia própria por ausência de vigência social 
(NEVES, 2007, p. 48); c) quanto ao impacto social e territorial: de modo geral, 
principalmente quando honoríficas, alcançam indivíduos ou grupos específicos 
(sociais ou profissionais) de certas regiões ou localidades; d) quanto ao seu efeito: 
normalmente são neutras, ou seja, não trazem vantagens ou desvantagens para 
a sociedade; e) quanto ao tema: geralmente são de cunho honorífico; f) quanto 
ao objetivo e conteúdo: possuem objetivos políticos e conteúdo direcionado para 
confirmação de valores sociais, demonstração da capacidade de ação do Estado 
ou adiamento das soluções de conflitos (FRANÇA E SILVA, 2007, p. 19).
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Efeitos da legislação simbólica

Conforme o tipo de legislação simbólica variam os efeitos por ela provocados. 
Quando a legislação é destinada à confirmação de valores sociais, podem-se per-
ceber três efeitos socialmente relevantes: a) servem para convencer as pessoas 
e os grupos da firmeza do comportamento e norma valorados positivamente, 
confortando-os e acalmando-os por estarem os respectivos interesses e senti-
mentos devidamente incorporados à legislação pátria e por ela protegidos; b) a 
inclusão da norma moral em uma lei orienta as principais instituições da socie-
dade a dar-lhe sustentação, mesmo que falte ao referido diploma legal a força 
normativa e a eficácia que lhes seriam devidas (NEVES, 2007, p. 54); c) dife-
rencia, institucionalmente, “quais culturas têm legitimação e dominação públi-
ca” das que são consideradas “desviantes” (“degradadas publicamente”), sendo, 
por conseguinte, criadora de graves embates entre os respectivos grupos (GUS-
FIELD apud NEVES, 2007, p. 54).

A legislação-álibi, ou legislação como demonstração da capacidade de ação do 
Estado, apresenta-se como mecanismo possuidor de amplos efeitos político-
ideológicos. Seus principais efeitos são o de descarregar “o sistema político de 
pressões sociais concretas”; o de tornar-se “respaldo eleitoral para os respectivos 
políticos-legisladores”; e o de servir “à exposição simbólica das instituições esta-
tais como merecedoras da confiança pública” (NEVES, 2007, p. 54).

Por fim, o efeito principal da legislação como fórmula de compromisso dilatório 
é o de postergar conflitos políticos sem “resolver realmente os problemas sociais 
subjacentes”. A aparente conciliação dos grupos envolvidos implica a manuten-
ção da situação vigente e, para a sociedade, ocorre uma “representação” coerente 
das facções políticas contrárias (NEVES, 2007, p. 54).

Assim sendo, de modo geral, podem-se classificar os efeitos das normas simbó-
licas da seguinte forma: a) sobre os cidadãos: a aparente normatização conduz a 
sociedade a uma sensação de tranquilidade devido à pronta resposta do Estado 
na solução de crises; b) sobre o sistema político: a norma alivia o Parlamento 
das pressões sociais; c) sobre o ordenamento jurídico: pouco acrescentam nor-
mativamente, porém geram seu inflacionamento; d) sobre os trabalhos do Par-
lamento: enchem as Casas Legislativas com proposições que pouco representam 
socialmente (FRANÇA E SILVA, 2007, p. 19).
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Apresentação da pesquisa e análise dos dados

Foi utilizada nesta pesquisa base de dados legislativos do Centro Brasileiro de 
Análise e Planejamento (Cebrap), com informações dos projetos de leis e medidas 
provisórias apresentados desde 6 de outubro de 1988 – dia seguinte à promulga-
ção da atual Constituição Federal – até 31 de dezembro de 2007, compreendendo 
desde a parte final do governo de José Sarney65 (6/10/1988 a 15/3/1990) até o 
primeiro ano do segundo mandato do presidente Lula (1o/1/2007 a 31/12/2007). 
Adicionalmente, utilizou-se o Sistema de Informações Legislativas da Câmara dos 
Deputados (Sileg) para o levantamento de outras informações.

Nesse período, foram apresentadas e transformadas em lei 3.071 proposições de 
autoria do Executivo, 644 de autoria do Legislativo e 139 do Judiciário, perfa-
zendo um total de 3.854 leis. Entre as proposições de autoria do Executivo, 818 
são medidas provisórias, 1.677 são projetos de lei de cunho orçamentário, 44 são 
projetos de autoria do Ministério Público da União, e os restantes 532 referem-se 
a projetos de lei que tratam de assuntos diversos dentro da competência constitu-
cionalmente prevista de iniciativa do chefe do Poder Executivo (Tabela 1). 

Inicialmente, percebe-se que a produção legislativa do Executivo no período 
considerado é responsável por quase 80% (79,6%) dos projetos de lei san-
cionados, seguida pela do Legislativo, com 16,7%, e Judiciário, com 3,6%. 
Analisando-se somente a produção normativa do Executivo e do Legislativo, 
obtemos 82,7% contra 17,3%, respectivamente. Esse resultado coaduna-se 
com o obtido por Figueiredo e Limongi (1999), em que o Executivo era o au-
tor de 85% da legislação produzida em nível federal, excluindo-se a produção 
do Judiciário. De igual sorte, os dados apresentados refletem a primazia do 
Executivo em relação ao Legislativo no que tange ao processo de produção 
legal, devido, principalmente, aos amplos poderes legiferantes outorgados ao 
presidente da República pela Constituição Federal de 1988 (FIGUEIREDO e 
LIMONGI, 2007)66.

65 Seu mandato foi de 15 de março de 1985 a 15 de março de 1990.
66 Dentre esses poderes, podemos citar a possibilidade de edição de medidas provisórias, a uti-

lização da urgência constitucional, a faculdade de se vetar, total ou parcialmente, os projetos 
de leis encaminhados para sanção, a exclusividade de apresentar projetos de lei que tratem de 
orçamento ou de administração pública.
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Tabela 1 – Leis apresentadas e sancionadas no período de 1988-2007* 
por iniciativa e tipo de norma (no e %)

Iniciativa Tipo de norma jurídica Quantidade Total

EXECUTIVO

Medidas provisórias 818 
(21,2)

3.071 
(79,7)

Leis orçamentárias
1.677 
(43,5)

Leis de iniciativa do MPU 44 
(1,1)

Leis (demais) 532 
(13,8)

LEGISLATIVO Leis 644 
(16,7)

644 
(16,7)

JUDICIÁRIO Leis 139 
(3,6)

139 
(3,6)

Total 3854 
(100,0)

3854 
(100,0)

Fonte: Banco de Dados Legislativos, Cebrap. 
* 6 de outubro de 1988 até 31 de dezembro de 2007.

Para a pesquisa em relação às proposições com caráter conclusivo67, foram uti-
lizados os projetos de lei não orçamentários de iniciativa do Executivo tendo 
em vista a tramitação distinta das matérias relativas ao orçamento público, 
que ocorrem no âmbito de comissão mista e de sessão conjunta do Congresso 
Nacional e não se submetem à apreciação conclusiva. De igual forma, foram 
excluídas as medidas provisórias, uma vez que apresentam rito diferenciado 
de tramitação68, também não se submetendo a deliberação conclusiva. Assim, 
com a exclusão das leis orçamentárias (1.677) e das medidas provisórias apre-
sentadas e transformadas em lei no período (818), obtemos 576 projetos de lei 
de iniciativa do Executivo transformados em norma jurídica (incluídos nesses 
as 44 leis de iniciativa do MPU) e 644 de iniciativa do Legislativo, refletindo 
uma proporção aproximada entre eles de 47% e 53%, respectivamente. Veri-
fica-se, então, ser o Legislativo responsável por 47,4% da produção legal no 
período, seguido pelo Executivo com 42,4% e o Judiciário com 10,2%. Feitas 
essas exclusões pelos motivos já expostos, observa-se uma produção legislati-
va semelhante entre o Executivo e o Legislativo em termos quantitativos.

67 Cumpre destacar que os termos “conclusivo” e “terminativo” são usados, geralmente, de for-
ma indistinta e com o mesmo sentido nos textos de ciência política.

68 Resolução n° 1, de 2002, do Congresso Nacional, e art. 62 da Constituição Federal.
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A tabela a seguir (Tabela 2) apresenta a quantidade de projetos de leis apresenta-
dos e transformados em lei no período, subdivididos pela iniciativa das proposi-
ções – Executivo, Legislativo e Judiciário – e, dentro dessas divisões, pelo tipo de 
apreciação no Congresso Nacional, ou seja, se foram apreciados conclusivamente 
pelas comissões ou se foram deliberados pelo Plenário das Casas do Congresso 
Nacional. Cumpre ressaltar que se considerou apreciadas conclusivamente pelas 
comissões as proposições que assim o foram em pelo menos uma das Casas.

Tabela 2 – Leis apresentadas e sancionadas no período de 1988-2007* 
por governo, iniciativa e tipo de apreciação

Origem
EXECUTIVO LEGISLATIVO JUDICIÁRIO TOTAL

Tipo de apreciação Tipo de apreciação Tipo de apreciação Tipo de apreciação

Governo Conclusiva Plenário Conclusiva Plenário Conclusiva Plenário Conclusiva Plenário

Sarney** 0 32 1 24 0 25 1 81

Collor 13 95 8 29 2 32 23 156

Itamar 19 67 41 36 1 24 61 127

FHC 31 96 72 67 7 9 110 172

FHC II 22 87 101 58 6 6 129 151

Lula 32 68 114 44 8 15 154 127

 Lula II*** 6 8 43 6 3 1 52 15

Total 123 453 380 264 27 112 530 829

% 21,4% 78,6% 59,0% 41,0% 19,4% 80,6% 39,0% 61,0%

Fonte: Banco de Dados Legislativos, Cebrap. 
* 6 de outubro de 1988 até 31 de dezembro de 2007. 
** A partir de 6/10/1988. 
*** Somente primeiro ano do governo (1o/1 a 31/12/2007).

Com efeito, a Constituição Federal, ao prever a possibilidade de apreciação con-
clusiva pelas comissões, deixou a cargo do regimento interno de cada Casa defi-
nir quais proposições seriam submetidas a esse rito de tramitação. Analisando 
os regimentos, observa-se a existência de regras bem diferentes no que tange a 
esse tipo de apreciação pela Câmara e pelo Senado. Por esse motivo, nem sempre 
um projeto de lei que tramitou na Câmara conclusivamente será, da mesma for-
ma, deliberado pelo Senado. Assim, verifica-se empiricamente, conforme será 
demonstrado mais à frente, que a grande maioria dos projetos de lei que trami-
taram conclusivamente o fizeram em apenas uma Casa.
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Observa-se que, no total, 39% dos projetos de lei transformados em norma jurí-
dica foram apreciados conclusivamente em pelo menos uma das Casas do Con-
gresso Nacional, ante 61% que foram deliberados pelos Plenários da Câmara e 
do Senado. Outra informação relevante é a grande quantidade de leis de inicia-
tiva do Legislativo que foram apreciadas conclusivamente por pelo menos uma 
das Casas – 59% –, contra 21,4% das leis de iniciativa do Executivo e 19,4% do 
Judiciário. Dessa forma, verifica-se uma produção normativa do Legislativo em 
relação aos projetos de sua autoria de forma conclusiva três vezes superior ao 
encontrado nos projetos do Executivo e do Judiciário.

Um dos motivos que explica essa grande diferença na produção legislativa pela via 
conclusiva entre o Legislativo e o Executivo reside na utilização do mecanismo da 
urgência, mormente no que tange à deliberação de projetos de lei de autoria do 
Executivo, uma vez que as proposições em regime de urgência devem, obrigatoria-
mente, ser apreciadas pelo Plenário da respectiva Casa. Assim, quando os líderes 
dos partidos da bancada governista69 solicitam urgência urgentíssima – nos ter-
mos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara70 – para matérias que o Execu-
tivo tenha interesse em ver apreciadas de forma célere, em sua maioria projetos 
de autoria do próprio Executivo, fazem com que esses projetos sejam obrigato-
riamente deliberados no Plenário da Casa, alterando, dessa forma, a tramitação 
ordinária das matérias e retirando das comissões sua prerrogativa decisória. 

De igual forma, o Executivo utiliza-se frequentemente de sua prerrogativa cons-
titucional de solicitação de urgência para os projetos de sua iniciativa, obrigan-
do-os, mesmo quando se submetem ao rito de apreciação conclusiva, à delibe-
ração, uma vez apresentado o pedido, pelo Plenário da respectiva Casa, gerando 
a chamada “quebra de conclusividade”71. Cumpre ressaltar que a proporção de 
urgência do Legislativo para projetos de iniciativa do Executivo é maior do que 
a proporção de urgência constitucional.

69 Figueiredo e Limongi (2001, p. 57), ao tratar do poder de agenda do Executivo na pauta legis-
lativa, relatam a influência do Colégio de Líderes na tramitação das matérias por meio do uso 
do requerimento de urgência.

70 Embora o Regimento Interno da Câmara dos Deputados preveja outro tipo de requerimento 
de urgência, nos termos do art. 153, atualmente somente o constante do art. 155 – conhecido 
como “urgência urgentíssima” – é utilizado.

71 “Quebra da conclusividade” e “perda da conclusividade” são termos sinônimos usualmente 
utilizados pelos assessores da Câmara que trabalham na área legislativa quando se referem 
ao fato de determinada matéria não mais se sujeitar a apreciação conclusiva das comissões, 
tendo em vista a ocorrência de algum fato ou ação superveniente.
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O agrupamento das normas jurídicas aprovadas de iniciativa dos três Poderes 
permite-nos comparar a produção legislativa empreendida pelo Plenário das 
Casas em relação à ocorrida por meio da apreciação conclusiva das comissões, 
conforme Tabela 3:

Tabela 3 – Leis apresentadas e sancionadas no período de 1988-2007* 
por governo, iniciativa e tipo de apreciação (no e %)

Governo 
Iniciativa

Apreciação conclusiva 
pelas comissões

Apreciação pelo Plenário 
das Casas

Total

Sarney** 1 
(1,2)

81 
(98,8)

82 
(6,0)

Collor 23 
(12,8)

156 
(87,2)

179 
(13,2)

Itamar 61 
(32,4)

127 
(67,6)

188 
(13,8)

FHC 110 
(39,0)

172 
(61,0)

282 
(20,8)

FHC II 129 
(46,1)

151 
(53,9)

280 
(20,6)

Lula
154 
(54,8)

127 
(45,2)

281 
(20,7)

Lula II***
52 
(77,6)

15 
(22,4)

67 
(4,9)

Total
530 
(39,0)

829 
(61,0)

1359 
(100,0)

Fonte: Banco de Dados Legislativos, Cebrap. 
* 6 de outubro de 1988 até 31 de dezembro de 2007. 
** A partir de 6/10/1988. 
*** Somente primeiro ano do governo (1o/1 a 31/12/2007).

Com base nos dados apresentados na Tabela 3, verifica-se que a proporção de leis 
aprovadas via poder conclusivo varia de 1,2% (governo Sarney), 12,8% (governo 
Collor), 32,4% (governo Itamar), 39% (governo FHC), 46,1% (governo FHC II), 
54,8% (governo Lula) a 77,6% (no primeiro ano do segundo governo Lula) em rela-
ção à produção legal total por governo e que, durante todo o período, 39% de todas 
as leis produzidas foram apreciadas por meio do poder conclusivo das comissões. 

É importante ressaltar que, como a análise em questão ocorre somente sobre os 
projetos de lei apresentados a partir de 6/10/1988, os governos iniciais apresentam  
número de proposições sancionadas durante o mandato em número inferior, 
tendo em vista a necessidade de tempo para que se complete a apreciação dos 
respectivos projetos pelas duas Casas. Além do mais, o período analisado só  
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engloba o primeiro ano do segundo mandato do governo Lula (2007), compro-
metendo, assim, as informações concernentes a esse período em relação aos de-
mais, uma vez que esse governo apresenta, consequentemente, número inferior 
de projetos de lei sancionados. Todavia, embora esses dois períodos de governo 
não possam ser analisados comparativamente aos outros, a sua inclusão permite 
que se observe a transformação em norma jurídica de proposições apresentadas 
em mandatos anteriores. Como exemplo, as proposições apresentadas durante 
o mandato do presidente Sarney servem de fonte para analisar o quantitati-
vo de proposições sancionadas nos mandatos seguintes. De forma semelhan-
te, a inclusão na pesquisa do primeiro ano do segundo mandado do presidente 
Lula permite o estudo das proposições que foram apresentadas em mandatos 
anteriores e transformadas em norma jurídica durante sua gestão à frente do 
Executivo. Além do mais, o período de 6 de outubro de 1988 – dia seguinte à 
promulgação da atual Constituição Federal – até 31 de dezembro de 2007 abarca 
um intervalo de quase vinte anos, viabilizando uma análise abrangente dos da-
dos empíricos concernentes às normas jurídicas apresentadas e sancionadas no 
período pós-Constituição Federal de 1988.

Cabe lembrar que o presidente Collor renunciou em 29 de dezembro de 1992, 
após a abertura do processo de impeachment e seu respectivo licenciamento do 
cargo em 2 de outubro do mesmo ano. Dessa forma, seu mandato restringiu-se 
ao período de 15 de março de 1990 a 29 de dezembro de 1992, perfazendo um 
total de dois anos e nove meses. O presidente Itamar, vice de Collor, governou 
desde 29 de dezembro de 1992 até 1º de janeiro de 1995, completando dois anos 
como chefe do Executivo federal.

Dessa forma, o intervalo que oferece informações mais fidedignas sobre o 
crescimento da apreciação conclusiva das comissões parece ser o composto 
pelos governos do presidente Fernando Henrique Cardoso (primeiro e segun-
do mandato) e o primeiro mandato do presidente Lula, que apresentam, pra-
ticamente, a mesma quantidade de projetos de lei sancionados por mandato 
(aproximadamente 280). Nesse período, observa-se que a porcentagem de 
projetos de lei sancionados apreciados conclusivamente pelas comissões cres-
ceu de 39% (governo FHC) para 46,1% (governo FHC II) e, posteriormente, 
para 54,8% no governo Lula.

Essas informações permitem-nos inferir que, quantitativamente, as comissões, 
por meio da capacidade legislativa plena, foram responsáveis por boa parte da pro-
dução legiferante do Congresso Nacional, denotando uma relevante importância 
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na arena política e no meio institucional da Câmara e do Senado. Resta saber se 
esse resultado obtido de forma quantitativa se sustenta por meio de uma análise 
qualitativa das leis produzidas tão somente pelas comissões.

No período estudado, verificamos que 59% dos projetos de lei de iniciativa do 
Legislativo que se transformaram em norma jurídica tramitaram em pelo menos 
uma das Casas de forma conclusiva (380 de 644 leis). Apenas 14,4% (93 de 644 
leis) tramitaram nas duas Casas conclusivamente, sem se considerar eventual 
apreciação de emendas da Casa revisora pela Casa iniciadora, e 11,6% (75 de 
644 leis) tramitaram integralmente de forma conclusiva, incluindo a análise das 
emendas da Casa revisora pela iniciadora, caso tenham ocorrido (Tabela 4).

De igual forma, em relação às leis de iniciativa do Executivo, observamos que 
123 delas tramitaram de forma conclusiva em pelo menos uma Casa, corres-
pondendo a mais de 22% de um total de 576 leis, e duas tramitaram conclusi-
vamente nas duas Casas, sem apresentação de emendas pela Casa revisora, que 
ensejaria a apreciação destas pela Casa iniciadora. Apenas duas leis de iniciativa 
do Ministério Público tramitaram conclusivamente em pelo menos uma Casa.

Em relação às leis de iniciativa do Judiciário, observamos que 27 de um total de 
139 leis tramitaram de forma conclusiva em pelo menos uma Casa, correspon-
dendo a quase 20% do total. Nenhuma delas tramitou de forma conclusiva nas 
duas Casas.

Tabela 4 – Leis apresentadas e sancionadas no período 1988-2007, 
apreciadas conclusivamente por Poder* (no e %)

Apreciação Legislativo Executivo Judiciário

Conclusiva em, pelo menos, uma Casa 380 
(59,0)

121 
(22,7)

27 
(19,4)

Conclusiva nas duas Casas, sem contar eventual 
apreciação pela Casa iniciadora de emendas da Casa 
revisora

93 
(14,4)

2 
(0,4)

0 
(0,0)

Conclusiva nas duas Casas, inclusive se apreciadas 
emendas da Casa revisora pela Casa iniciadora

75 
(11,6)

2 
(0,4)

0 
(0,0)

Fonte: Banco de Dados Legislativos, Cebrap. 
* 6 de outubro de 1988 até 31 de dezembro de 2007.

Como já explanado, a existência de regras bem diferentes no que concerne à apre-
ciação conclusiva pela Câmara e pelo Senado acaba por resultar na ocorrência de 
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diversas proposições apreciadas conclusivamente por uma Casa e não apreciadas 
pela outra. Por esse motivo a grande maioria dos projetos de lei tramita conclusi-
vamente em apenas uma Casa. 

Analisemos agora os temas tratados pelos projetos de leis de iniciativa do Legis-
lativo e do Executivo que foram apresentados e que se tornaram norma jurídica 
no período de 6 de outubro de 1988 até 31 de dezembro de 2007. Para tanto, 
usamos a classificação por assunto proposta por Argelina Figueiredo e Fernando 
Limongi (1999), da maneira como consta no Banco de Dados Legislativos do  
Cebrap. Classificação semelhante foi também utilizada por Octavio Amorim 
Neto e Fabiano Santos (2003).

Do estudo das informações constantes no referido banco de dados, pudemos 
observar que, entre os temas tratados nas leis de iniciativa do Legislativo, em 
primeiro lugar encontram-se matérias com tema social (47,2%), seguidas de 
matérias que tratam de homenagens, honoríficas ou simbólicas (22%); em ter-
ceiro, as que abordam assuntos econômicos (13,7%), seguidas de assuntos ad-
ministrativos (13,5%) e, por fim, matérias que dispõem sobre assuntos políticos 
(3,6%). Já nas leis de iniciativa do Executivo, observa-se que, em primeiro lugar, 
encontram-se matérias que tratam de assuntos administrativos (41,8%), segui-
da de matérias sociais (34,2%), leis que dispõem sobre assuntos econômicos 
(22,2%), homenagens (10%), não havendo leis que tratem de política.

É importante salientar que, das 241 leis de iniciativa do Executivo apresentadas 
e sancionadas no período e que tratam de assuntos administrativos, 44 foram de 
autoria do Ministério Público da União, valendo-se de sua prerrogativa constitu-
cional de encaminhar para o Congresso Nacional projetos de lei que disponham 
sobre a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, a política remune-
ratória e os planos de carreira72.

Com efeito, verifica-se uma grande produção de normas jurídicas de iniciativa 
do Legislativo que tratam de matérias sociais (47,2%), ocupando o primeiro lu-
gar nos assuntos das leis de autoria desse Poder. Dessa forma, podemos consta-
tar uma grande preocupação dos parlamentares em apresentar e aprovar leis que 
tenham por objetivo regular e aperfeiçoar a vida em sociedade, em sua maioria 
trazendo benefícios para a população. 

72 CF, art. 127, § 2°.
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Amorim Neto e Santos (2002, p. 104), examinando o período de 1985 a 1999, 
encontraram valor muito próximo (46,1%) em relação ao por nós encontrado no 
período de 1988-2007 (47,2%), revelando ser uma tendência essa alta produção 
de leis do Legislativo tratando de assuntos sociais. Nesse mesmo estudo, Amorim 
Neto e Santos (2002) comprovaram que, ao contrário de uma produção legislativa 
eminentemente paroquial, as leis de autoria dos parlamentares de abrangência 
nacional são amplamente majoritárias (68,2%), divergindo do entendimento de 
que os parlamentares, em sua atuação legislativa, deveriam patrocinar leis que 
direcionassem benefícios para suas clientelas eleitorais com o objetivo de maximi-
zar suas chances de reeleição (AMES, 2001; CAREY e SHUGART, 1995; MAINWA-
RING, 1999). Por sua vez, Figueiredo e Limongi (2001), após analisarem os temas 
das leis de autoria parlamentar no período de 1989 a 1998, também já haviam 
verificado não ser possível afirmar que a produção legislativa do Congresso fosse 
voltada para temas locais, além de observar que as leis de iniciativa dos legislado-
res concentravam-se na área social.

Nas matérias de iniciativa do Executivo, por seu turno, verifica-se que o tema 
social fica em segundo lugar (34,2%), após matérias de cunho administrati-
vo (41,8%). Entretanto, como se verá mais à frente (Tabela 5), eliminando-se 
as leis de iniciativa do Ministério Público da União (44) das leis que tratam de  
assuntos administrativos, obtemos um empate entre normas jurídicas que tratam de 
assuntos sociais e administrativos, ambas com 37% da produção legislativa. Os dois 
assuntos juntos respondem por quase três quartos da produção do Executivo (74%). 
Dessa forma, percebemos, por parte do Executivo, embora não tão forte como no 
caso do Legislativo, uma robusta produção de leis sociais. Por sua vez, incluindo as 
leis de caráter orçamentário, que, de longe, apresentam o tema mais tratado na pro-
dução legislativa do Executivo, e as leis de iniciativa do Ministério Público, obtemos 
a seguinte proporção: 74,4% de leis versando sobre orçamento, 10,7% de leis com 
matérias administrativas, 8,7% com assuntos sociais e 0,4% de leis simbólicas.

Outro ponto que merece destaque é a análise do quantitativo de leis que tratam de 
homenagens, que são matérias que, nesta pesquisa, tratamos como flagrantemen-
te simbólicas, uma vez que não inovam o ordenamento jurídico – disciplinando a 
vida coletiva, trazendo certeza, precisão e garantia às relações jurídicas –, além de 
serem ineficazes, com pouco ou nenhum caráter normativo, e que pouco contri-
buem para a justiça social, além de aumentar a inflação legislativa. Enquanto 22% 
das leis de autoria do Legislativo são simbólicas (142 de 644), apenas 1,7% das de 
iniciativa do Executivo o são (10 de 576). Esses dados corroboram a tese de que os 
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parlamentares utilizam-se de seu poder de iniciativa de leis para criar normas  
jurídicas honoríficas, simbólicas, com pouco ou nenhum conteúdo norma-
tivo e que pouco contribuem de forma efetiva na resolução dos problemas 
sociais do país.

É importante salientar que, neste estudo, analisamos apenas as proposições sim-
bólicas que se subsumem ao tipo de assunto “homenagens”73 – em sua maioria 
com o objetivo de confirmar valores sociais –, tendo em vista a dificuldade de 
analisar o inteiro teor de todas as proposições transformadas em norma jurídica 
no período considerado – verificando os efeitos e as repercussões dessas leis, para 
fins de classificação em um dos três tipos de legislação simbólica existentes74.

Na Tabela 5, a seguir, dispomos os projetos de lei de iniciativa do Legislativo 
e do Executivo apresentados e transformados em norma jurídica, subdividin-
do-os por assunto e por tipo de tramitação. Da análise dos dados compilados 
podemos observar que, em relação aos projetos de lei de iniciativa do Legisla-
tivo, os que tratam de assuntos sociais ocupam o primeiro lugar na pauta do 
Congresso, tanto os que tramitaram de forma conclusiva em pelo menos uma 
Casa (181 – 47,6%) como os que foram apreciados pelo Plenário das duas Casas 
(123 – 47,2%). Em seguida foram as proposições que tratam de homenagens, 
sendo que essas predominam na apreciação conclusiva (114 – 30%) em relação 
à apreciação do Plenário (28 – 22%), na proporção de 80,3% a 19,7%, respec-
tivamente. Em terceiro temos os projetos que tratam de economia, com maior 
ocupação na pauta do Plenário (50 – 18,9%) em relação à apreciação conclusiva 
(38 – 10,0%). Bem próximo temos os projetos que tratam de assuntos adminis-
trativos (40 – 10,5%: conclusivo / 47 – 17,8%: Plenário) e, por fim, os projetos 
que dispõem sobre política, predominando este assunto na pauta de apreciação 
do Plenário (16 – 3,6%) em relação à conclusiva (7 – 1,8%), na proporção de 
69,6% e 30,4%, respectivamente.

Em relação aos projetos de autoria do Executivo, verificamos que os projetos de 
cunho administrativo predominam na deliberação via Plenário (195) em relação 
à conclusiva (46), na proporção de 80,9% e 19,1%, respectivamente. Em Plená-
rio, são os primeiros em número (195 – 42,9%), enquanto na apreciação con-
clusiva predominam projetos de cunho social (50 – 41,3%), seguidos de perto 

73 Por nós chamadas de flagrantemente simbólicas.
74 Confirmação de valores sociais; demonstração da capacidade de ação do Estado; e adiamento 

de solução de conflitos sociais por meio de compromissos dilatórios.
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pelos projetos que tratam de matérias administrativas (46 – 38,0%). As propo-
sições que tratam de assuntos econômicos vêm em segundo lugar na apreciação 
via Plenário (109 – 24%) e predominam neste fórum de deliberação em relação 
à apreciação conclusiva das comissões (19 – 15,7%), na proporção de 85,2% a 
14,8%, respectivamente.

Tabela 5 – Leis sancionadas apresentadas no período de 1988-2007*, 
por assunto, tipo de apreciação e Poder 

(no, % em relação ao tipo de apreciação e % em relação ao assunto)

Assunto
Legislativo Executivo** Total
Conclusivo Plenário Conclusivo Plenário Conclusivo Plenário

Administrativo
40
(10,5)
(46,0)

47
(17,8)
(54,0)

46
(38,0)
(19,1)

195
(42,9)
(80,9)

86
(17,2)
(26,2)

242
(33,7)
(73,8)

Economia
38
(10,0)
(43,2)

50
(18,9)
(56,8)

19
(15,7)
(14,8)

109
(24,0)
(85,2)

57
(11,4)
(26,4)

159
(22,1)
(73,6)

Homenagem
114
(30,0)
(80,3)

28
(22,0)
(19,7)

6
(5,0)
(60,0)

4
(0,9)
(40,0)

120
(24,0)
(78,9)

32
(4,5)
(21,1)

Política
7
(1,8)
(30,4)

16
(3,6)
(69,6)

0
(0,0)
---

0
(0,0)
---

7
(1,4)
(30,4)

16
(2,2)
(69,6)

Social
181
(47,6)
(59,5)

123
(47,2)
(40,5)

50
(41,3)
(25,4)

147
(32,3)
(74,6)

231
(46,1)
(46,1)

270
(37,6)
(53,9)

Total
380
(100,0)
(59,0)

264
(100,0)
(41,0)

121
(100,0)
(21,0)

455
(100,0)
(79,0)

501
(100,0)
(41,1)

719
(100,0
(58,9)

Fonte: Banco de Dados Legislativos, Cebrap. 
* 6 de outubro de 1988 até 31 de dezembro de 2007. 
** Excluindo-se 1.677 projetos de lei de caráter orçamentário apresentados e trans-
formados, nesse período, em norma jurídica, e incluindo-se os 44 projetos de lei de 
iniciativa do Ministério Público tratando de assuntos administrativos de sua alçada.

Analisando-se agora as proposições simbólicas dentre os 644 projetos de leis de 
iniciativa do Legislativo apresentados e transformados em norma jurídica no 
período de 6 de outubro de 1988 até 31 de dezembro de 2007, observamos que 
nove instituem ano comemorativo, 48 criam dia comemorativo, uma institui 
semana comemorativa, dez inscrevem personalidades no livro de heróis da pá-
tria, cinco tratam de feriados, seis criam patronos, cinco tratam de homenagens 
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diversas e 58 designam ou alteram nomes de bens públicos, conforme dados 
dispostos na Tabela 6. Esses oito assuntos de projetos, flagrantemente simbó-
licos, uma vez que tratam de homenagens, correspondem a 22% da produção 
legal de iniciativa do Legislativo no período considerado. Todos têm por objetivo 
confirmar valores sociais ou servir como álibi da ação legislativa do parlamentar, 
do poder legiferante ou do Estado. Nesses casos, observa-se a intenção do parla-
mentar de: a) confirmar valores dos grupos que defende/representa; b) demons-
trar sua atuação parlamentar; c) aumentar sua produção legislativa.

Dos projetos de autoria do Legislativo que tratam de homenagens (142), 80,9% 
instituem ano comemorativo (9 – 6,3%) ou data comemorativa (48 – 33,8%) ou 
designam/alteram nome de bens públicos (58 – 40,8%). Dessa forma, observa-
se que 9% de todas as leis de iniciativa do Legislativo no período considerado (58 
de 644) têm por objetivo designar ou alterar o nome de bens públicos fe derais, 
como aeroportos, viadutos, pontes, rodovias, hospitais. De igual forma, quase 
8% de todas as leis de autoria do Poder Legislativo (48 de 644) instituem dias 
comemorativos, como o dia nacional de combate à pobreza, dia nacional do bio-
médico, dia da Bíblia, dia do bacharel em turismo.

Em relação às leis de iniciativa do Executivo, observamos que apenas 1,9%, ou 
10 dentre 532, apresentam conteúdo flagrantemente simbólico (Tabela 6). Cabe 
salientar que foram excluídas do total de leis de iniciativa do Executivo, para fins 
de análise de proposições simbólicas, as 44 leis de autoria do Ministério Público 
da União, uma vez que esse órgão só pode apresentar matérias administrativas 
afeitas às suas atribuições.

Verifica-se, dessa forma, uma utilização bem mais restrita, por parte do Poder 
Executivo, de criação de legislação simbólica. Apenas 1,5% das leis de sua ini-
ciativa designam ou alteram o nome de bens públicos (dez leis alterando nomes 
de: rodovias (4), pontes (4), universidade (1) e faculdade (1)), 0,2% (uma lei) 
inscreve personalidade (D. Pedro I) no livro de heróis da pátria e 0,2% (uma lei) 
trata de homenagens diversas (altera a lei que dispõe sobre a forma e a apresen-
tação dos símbolos nacionais, alterando a bandeira nacional para incluir, em sua 
composição estelar, as unidades correspondentes aos estados de Mato Grosso 
do Sul, Rondônia, Roraima e Amapá). Esse último diploma legal poderia até ser 
classificado como lei de cunho administrativo.
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Tabela 6 – Leis simbólicas apresentadas no período de 1988-2007*, 
por assunto, Poder e tipo de apreciação (no e %)

Assunto
Legislativo Executivo

Conclusivo Plenário Total Conclusivo Plenário Total

Institui ano 
comemorativo

7
(6,1)

2
(7,1)

9
(6,3)

0
(0,0)

0
(0,0)

0
(0,0)

Institui dia  
comemorativo

42
(36,8)

6
(21,4)

48
(33,8)

0
(0,0)

0
(0,0)

0
(0,0)

Institui semana 
comemorativa

1
(0,9)

0
(0,0)

1
(0,7)

0
(0,0)

0
(0,0)

0
(0,0)

Inscreve personalidade 
no Livro de Heróis da 
Pátria

8
(7,0)

2
(7,1)

10
(7,0)

0
(0,0)

1
(25,0)

1
(10,0)

Feriados
2
(1,8)

3
(10,7)

5
(3,5)

0
(0,0)

0
(0,0)

0
(0,0)

Cria patrono
6
(5,3)

0
(0,0)

6
(4,2)

0
(0,0)

0
(0,0)

0
(0,0)

Homenagens
3
(2,6)

2
(7,1)

5
(3,5)

1
(16,7)

0
(0,0)

1
(10,0)

Designam/alteram 
nome de bens públicos

45
(39,5)

13
(46,4)

58
(40,8)

5
(83,3)

3
(75,0)

8
(80,0)

Total 114
(100,0)

28
(100,0)

142
(100,0)

6
(100,0)

4
(100,0)

10
(100,0)

Fonte: Banco de Dados Legislativos, Cebrap. 
* 6 de outubro de 1988 até 31 de dezembro de 2007.

Analisando as leis de iniciativa do Legislativo que tramitaram em pelo menos 
uma das Casas de forma conclusiva (perfazendo um total de 380 normas jurídi-
cas), podemos perceber que 30% delas – ou seja, 114 leis – apresentam cunho 
claramente simbólico75. Já em relação às leis de iniciativa do Executivo que tra-
mitaram, de igual forma, em pelo menos uma das Casas de forma conclusiva, 
verificamos que um número reduzido delas apresenta caráter simbólico76, sendo 
apenas seis de um total de 121 normas jurídicas, ou 5% desse montante.

75 Os restantes 70% estão assim divididos: social (47,6%), administrativo (10,5%), economia 
(10,0%) e política (1,8%).

76 41,3% de proposições que tratam de assuntos sociais, 38% que dispõem sobre matérias admi-
nistrativas e 15,7% de economia, não havendo projetos que tratem de política.
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Tabela 7 – Leis de iniciativa do Executivo e do Legislativo 
apresentadas no período de 1988-2007*, por tipo de apreciação x 

simbólicas e não simbólicas 
(no, % em relação à quant. de leis conclusivas, % em relação

à quant. de leis simbólicas)

Poder Lei Apreciação 
conclusiva

Apreciação pelo 
Plenário Total

LEGISLATIVO 

simbólica
114
(30,0)
(80,3)

28
(10,6)
(19,7)

142
(22,0)
(100,0)

não simbólica
266
(70,0)
(53,0)

236
(89,4)
(47,0)

502
(78,0)
(100,0)

Total
380
(100,0)
(59,0)

264
(100,0)
(41,0)

644
(100,0)
(100,0)

EXECUTIVO

simbólica
6
(5,0)
(60,0)

4
(1,0)
(40,0)

10
(1,9)
(100,0)

não simbólica
115
(95,0)
(22,0)

407
(99,0)
(78,0)

522
(98,1)
(100,0)

Total
121
(100,0)
(22,7)

411
(100,0)
(77,3)

532
(100,0)
(100,0)

Fonte: Banco de Dados Legislativos, Cebrap. 
* 6 de outubro de 1988 até 31 de dezembro de 2007.

Dos dados compilados na Tabela 7, observa-se que 80,3% (114 de 142) das leis 
simbólicas de iniciativa do Legislativo e 60% (6 de 10) das do Executivo foram 
apreciadas conclusivamente em pelo menos uma Casa do Congresso Nacional. 
Dessa forma, constata-se que a maioria desse tipo de proposição é apreciada con-
clusivamente. Nota-se, também, que o percentual de leis simbólicas apreciadas no 
Plenário de iniciativa do Legislativo e do Executivo é de, respectivamente, 10,6% 
e 1%, o que revela uma baixa ocupação da pauta do Plenário com projetos dessa 
natureza. Observa-se, igualmente, que o Legislativo produziu, no geral, apenas 
22% de leis simbólicas, sendo 78% projetos de lei não flagrantemente simbólicos. 

Separando as leis que tratam de homenagem, ou simbólicas, pelo governo em 
que foi sancionado e repartindo-as por iniciativa e tipo de apreciação obtemos a 
tabela a seguir (Tabela 8). 
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Tabela 8 – Leis simbólicas sancionadas por governo apresentadas 
no período de 1988-2007*, por iniciativa e tipo de apreciação (no e %)

Origem EXECUTIVO LEGISLATIVO TOTAL

Governo
Tipo de apreciação Tipo de apreciação Tipo de apreciação

Total
Conclusiva Plenário Conclusiva Plenário Conclusiva Plenário

 Sarney** 0
(0,0)

0
(0,0)

0
(0,0)

1
(3,6)

0
(0,0)

1
(3,1)

1
(0,7)

Collor 1
(16,7)

0
(0,0)

0
(0,0)

2
(7,1)

1
(0,8)

2
(6,3)

3
(2,0)

Itamar 0
(0,0)

0
(0,0)

4
(3,5)

2
(7,1)

4
(3,3)

2
(6,3)

6
(3,9)

FHC 0
(0,0)

1
(25,0)

4
(3,5)

5
(17,9)

4
(3,3)

6
(18,8)

10
(6,6)

FHC II 4
(66,7)

2
(50,0)

32
(28,1)

12
(42,9)

36
(30,0)

14
(43,8)

50
(32,9)

Lula 1
(16,7)

1
(25,0)

50
(43,9)

6
(21,4)

51
(42,5)

7
(21,9)

58
(38,2)

Lula II*** 0
(0,0)

0
(0,0)

24
(21,1)

0
(0,0)

24
(20,0)

0
(0,0)

24
(15,8)

Total 6
(60,0)

4
(40,0)

114
(80,3)

28
(19,7)

120
(78,9)

32
(21,1)

152
(100,0)

Fonte: Banco de Dados Legislativos, Cebrap. 
* 6 de outubro de 1988 até 31 de dezembro de 2007. 
** A partir de 6/10/1988. 
*** Somente primeiro ano do governo (1o/1 a 31/12/2007).

Observando o total dessas leis por Poder sancionadas, podemos extrair as se-
guintes informações: nas leis de iniciativa do Executivo (totalizando dez leis), o 
governo FHC II foi responsável pela produção de 60% dessas leis (seis), sendo 
que quatro tramitaram conclusivamente e duas foram apreciadas pelo Plenário. 
No governo Lula, 20% dessas leis foram sancionadas – ou seja, duas leis –, sendo 
que uma tramitou conclusivamente e outra pelo Plenário. As outras duas leis 
de iniciativa do Executivo foram sancionadas uma no governo Collor e outra 
no de FHC. Em relação às leis de iniciativa do Legislativo, observamos que a 
grande maioria foi sancionada no governo Lula (39,4%), governo FHC II (31%) 
e governo Lula II (16,9). Entretanto, sabendo-se que na base de dados de nossa 
pesquisa só temos os dados referentes ao primeiro ano do governo Lula II, verifi-
camos que foram sancionadas 24 leis simbólicas em um ano contra 58 nos quatro 
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anos do governo Lula77. Dessa forma, percebemos um crescimento na produção 
normativa de leis simbólicas de autoria do Legislativo ao longo dos governos 
estudados. De fato, temos a seguinte progressão ao longo dos governos pós-
Constituição de 1988, excluídos o governo Sarney e Lula II: 3, 6, 10, 50 e 58.

Todavia, se analisarmos em que governo foram apresentados os projetos de lei 
de caráter simbólico, observamos que o pico ocorre no governo FHC II, com 73 
proposições (48%), seguido do governo Lula, com 48 matérias (31,6%). 

Por fim, verificamos que, eliminando todas as proposições simbólicas, obtemos 
uma proporção de 53% (266 de 502) entre projetos de lei conclusivos em rela-
ção ao total de projetos do Legislativo transformados em norma jurídica. Em 
comparação com o número de proposições relativas a homenagens (380 de 644), 
obtemos uma taxa de 59% (Tabela 8). De igual sorte, em relação ao Executivo, 
observamos que, retirando todas as proposições simbólicas, obtemos uma pro-
porção de projetos de lei conclusivos em relação ao total de projetos do Executivo 
transformados em norma jurídica de 22% (115 de 522). Em comparação com o 
número de proposições relativas a homenagens (121 de 532), obtemos uma taxa 
de 22,7% (Tabela 8).

Somando o quantitativo de projetos de lei sancionados do Executivo e do Le-
gislativo e retirando todas as proposições simbólicas, obtemos uma proporção 
de projetos de lei conclusivos em relação ao total de projetos transformados 
em norma jurídica de 37% (381 de 1024). Em comparação com o número de 
proposições relativas a homenagens (501 de 1176), obtemos uma taxa de 
42,6%. Desse modo, percebemos que, mesmo excluindo as leis simbólicas do 
total de normas jurídicas sancionadas, obtemos um alto índice de proposições 
que tramitaram em caráter conclusivo em pelo menos uma das Casas, o que 
revela uma robusta utilização deste instituto no processo de feitura das leis 
não flagrantemente simbólicas.

77 Se dividirmos as 58 leis pelos quatro anos do governo Lula, encontramos 14,5 projetos de lei 
sancionados por ano. Comparando-se com as 24 sancionadas no primeiro ano do governo Lula 
II, obtemos um crescimento de 65,5%. 
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Conclusão

Temos, ao final, com essa análise, uma visão mais realista do impacto da pro-
dução legislativa empreendida conclusivamente pelas comissões do Congresso 
Nacional e verificamos a efetividade do instituto do poder conclusivo, tanto em 
termos numéricos como em termos qualitativos, além de constatarmos a cres-
cente utilização desse instituto ao longo do tempo. A hipótese central deste tra-
balho, a de que o poder conclusivo das comissões é um canal privilegiado para a 
produção de legislação simbólica, também foi confirmada. 

Destarte, podemos inferir que as vantagens inerentes à apreciação conclusiva – 
maior celeridade no trâmite legislativo, melhor aproveitamento da especiali-
zação técnica do trabalho em comissão, possibilidade de que seja reservado ao 
Plenário o debate dos grandes temas e a fixação de pautas mais gerais, entre 
outras – fortalecem o papel destinado às comissões parlamentares, de órgãos 
técnicos copartícipes e de agentes efetivos do processo legislativo.
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MÍNIMO EXISTENCIAL 
E PÊNDULO DA POLÍTICA?

Edvaldo Fernandes da Silva

Introdução

Desde a implementação do salário mínimo no Brasil, em 1940, até a promulgação 
da Constituição vigente, em 1988, o legislador gradativamente alargou a base de 
cálculo do piso, incluindo novas necessidades entre as que se deveriam cobrir, 
mas o valor real do salário mínimo quase nunca seguiu a mesma tendência. 

À primeira vista, pode parecer que o direito não conseguiu domesticar as leis do 
mercado. Examinando os dados de perto, porém, conclui-se que foram outros os 
fatores determinantes na definição do piso nacional. No gráfico a seguir, desta-
cam-se oito fases bem definidas na trajetória do salário mínimo desde sua cria-
ção, em 1940. Cada uma das tendências verificadas ao longo desse período tem 
lastro em uma mecânica dirigida predominantemente pelo campo da política.

Gráfico 1

Fonte: Dieese.
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Primeira fase do salário mínimo

A primeira fase (jul/1940 a dez/1943) corresponde à criação e à consolidação do 
salário mínimo. Getúlio Vargas manobrou entre os interesses dos industriais, 
assustados com a progressiva organização dos trabalhadores e com as greves 
cada vez mais virulentas observadas antes da Revolução de 30, e os interesses 
de trabalhado res, orquestrados por sindicalistas de inspiração comunista, para 
tentar dotar o país de um piso salarial acima da média das menores remunera-
ções vigentes à época.

O governo autocrático de Vargas seguiu as diretrizes da Constituição democrá-
tica de 1934 e foi construindo aos poucos a política do salário mínimo, com bas-
tante resistência de alguns setores empresariais. As comissões que proporiam 
o valor do salário mínimo em diferentes regiões do país foram criadas pela Lei  
no 185, de 14 de janeiro de 1936. 

A Constituição de 1937, outorgada pelo Estado Novo, manteve a conformação 
do salário mínimo definida na Carta Magna anterior. Em 1938 foi editado o De-
creto no 399, que regulamentava as comissões criadas dois anos antes. Elas te-
riam de 5 a 11 membros, conforme a importância econômica da região, e seriam 
presididas por um integrante nomeado pelo presidente da República. 

Em 1º de maio de 1940 finalmente é editado o Decreto-Lei no 2.162, que esta-
beleceu a primeira tabela de salário mínimo por aqui, com 14 valores diferentes, 
um para cada uma das regiões com características socioeconômicas específicas. 
De acordo com esse regulamento, o salário mínimo, seria

“(...) a remuneração mínima devida a cada tra-
balhador adulto, sem distinção de sexo, por dia 
normal de serviço, e capaz de satisfazer, em 
determinada época e região do país, às suas ne-
cessidades normais de alimentação, habitação, 
vestuário, higiene e transporte.” 

Os 20 estados que existiam na época foram divididos em 48 regiões. Nos es-
tados menos desenvolvidos havia duas regiões, uma correspondente à capital, 
outra ao interior. Nos estados com maior expressão econômica criaram-se mais 
regiões. São Paulo, por exemplo, foi dividido em quatro regiões. O território do 
Acre e o Distrito Federal foram considerados cada um uma região. Portanto, no 
total eram 50 regiões.



EDVALDO FERNANDES DA SILVA 211

Ao final foram estabelecidos 14 salários mínimos diferentes para essas regiões. 
O maior valor estipulado, válido para o Distrito Federal (Rio de Janeiro) – 240 
mil réis –, equivalia a 2,67 vezes o menor valor – 90 mil réis –, que seria aplicado 
às regiões interioranas do Maranhão, do Piauí, da Paraíba, de Alagoas, de Sergi-
pe, do Rio Grande do Norte e da região mais pobre da Bahia. 

Lilia Terezinha Montali (s.d.) ressalta que os valores fixados originalmente não 
observaram as regras do Decreto no 399, de 1938, que exigia correspondência 
com as necessidades básicas do trabalhador. As comissões valeram-se do Censo 
do Salário Mínimo, um levantamento do Serviço de Estatística da Previdência e 
Trabalho (Sept), realizado em 1940. Nesse levantamento apurou-se a média das 
remunerações até 400 mil réis vigentes e das despesas das famílias de menores 
rendimentos. Foram pesquisados os gastos com alimentação, habitação, vestuá-
rio, farmácia e médico. As despesas com transporte não ficaram de fora, pois as 
tarifas eram tabeladas pelo governo.

De acordo com Montali (s.d.), as comissões descartaram as informações sobre 
o custo médio dos trabalhadores com menores rendimentos e fixaram o salário 
mínimo de cada região com base apenas nos salários médios apurados abaixo 
de 400 mil réis. 

Tabela 1 – Média dos salários  
até 400 mil réis x salário mínimo decretado

Região1 Salário médio apurado Salário mínimo decretado
Alagoas 116$900 125$000
Amazonas 192$200 160$000
Bahia 167$800 150$000
Ceará 143$400 150$000
Distrito Federal 200$500 240$000
Espírito Santo 210$200 160$000
Goiás - 150$000
Maranhão 142$200 120$000
Mato Grosso 173$000 150$000
Minas Gerais 181$800 170$000
Pará 155$500 150$000
Paraíba 152$300 130$000
Paraná 172$900 180$000
Pernambuco 144$800 150$000
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(Continuação)

Fonte: Sept – Salário Mínimo: Legislação, Estatística e Doutrina. Sept, Rio de Janeiro, 
1940.

Esse primeiro processo de definição do salário mínimo já indica a tendência que 
vai prevalecer ao longo do tempo. O valor original e os subsequentes guardam, 
sim, alguma correspondência com a realidade econômica, mas respondem mui-
to mais à variável política.

“Em quase todos os casos, a fixação da taxa [do 
salário mínimo] foi um problema complicado e 
fez surgir controvérsias acirradas entre repre-
sentantes dos trabalhadores e dos empregado-
res nas várias comissões. Os últimos resistiram 
o mais que puderam à uma regulação que es-
tava por tornar-se um mecanismo para drenar 
fortemente sua margem de lucro, ao passo que 
os trabalhadores puderam usar como justifica-
tiva o custo de vida crescente, especialmente 
da alimentação básica, constituída de arroz e 
feijão, a comida invariável da maioria das pes-
soas de renda mais baixa. O governo, porém, 
insistiu em assegurar pelo menos um módico 
salário de sobrevivência para os trabalhadores.”  
(LOWENSTEIN, 1942, p. 346, tradução nossa)

Francisco Oliveira (1988, p. 14-18) destaca o papel do salário mínimo no favoreci-
mento do processo de acumulação que se instaurou e se acelerou a partir dos anos 
1930 para sustentar o processo de industrialização do país. Houve, segundo ele, 
uma decisão política de institucionalizar em um nível mais baixo os salários pagos 
na indústria. 

Região1 Salário médio apurado Salário mínimo decretado
Piauí 124$500 120$000
Rio Grande do Norte 156$000 130$000
Rio Grande do Sul 212$800 200$000
Rio de Janeiro 206$100 200$000
Santa Catarina 153$200 170$000
São Paulo 220$600 220$000
Sergipe 120$200 125$000
Território do Acre - 170$000

1 No caso dos estados, os dados referem-se às capitais.
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Karl Lowenstein (1942, p. 346) aponta que os empregadores obstruíram o mais 
que puderam a definição do salário mínimo nas comissões encarregadas desse mis-
ter, receosos de perder uma fatia da margem de lucro. Os trabalhos só chegaram a 
termo porque o governo insistiu em assegurar a cobertura do custo de vida dos tra-
balhadores. Certamente, entre os setores mais resistentes, não se incluía a grande 
indústria ou parte significativa dela. A transferência de renda se processou a partir 
dos empregadores da área de serviços e pequenas manufaturas para os respectivos 
trabalhadores e, indiretamente, dos pequenos para os grandes negócios.

À época que foi estabelecido, o salário mínimo certamente configurou um ganho 
para o conjunto dos trabalhadores, porque as remunerações vis não poderiam 
mais ser praticadas. Nas maiores cidades e nas empresas com elevado número 
de empregados, sobretudo, a fiscalização era severa, como observou Lowenstein.

A ordem regulada começava a ser implementada, e o Estado, até então ausente 
na maior parte do país, passa a se espraiar mediante a imposição do direito ao 
salário mínimo às empresas. Mesmo nas grandes cidades, como Rio de Janeiro e 
São Paulo, a situação dos operários era tenebrosa. Gastavam-se entre três e cin-
co horas em ônibus, trens e bondes superlotados no trajeto casa-trabalho-casa. 
A alimentação e o saneamento eram precários, e as epidemias, uma constante 
(LOWENSTEIN, 1942, p. 345-348).

Pesquisas diversas comprovam que o salário mínimo exerce influência sobre as 
remunerações que orbitam em torno de seu valor, de maneira que sua valori-
zação ou desvalorização arrasta para cima ou para baixo os salários adjacentes. 
Trata-se do fenômeno que os economistas chamam de “efeito farol” (SOUZA e 
BALTAR, 1979). Edmar Bacha, por exemplo, aponta a partir de dados concretos 
a presença de wage drift, ou um descolamento apenas relativo, entre o salário 
mínimo e os salários em geral (1979, p. 594). Essa indexação não programada 
amplifica o potencial de uma política pública ou econômica lastreada no salário 
mínimo, para o bem ou para o mal. 

Segunda fase do salário mínimo

Na segunda fase (jan/1944 a dez/1951), a Constituição democrática promulga-
da em 1946 definiu o salário mínimo como contraprestação ao trabalho “capaz 
de satisfazer, conforme as condições de cada região, as necessidades normais 
do trabalhador e de sua família” (grifo nosso). Mesmo diante dessa ampliação 
normativa, o governo Dutra promoveu a redução do poder de compra do salário.
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As perdas que o salário mínimo sofreu após os reajustes de 1943 deveriam ser 
anuladas em 1946, com o reajuste trienal previsto na legislação. Em 29 de outu-
bro de 1945, porém, Vargas sofreu um golpe militar e foi afastado do poder. O 
programa do salário mínimo foi, então, descontinuado, e o piso experimentou 
forte desvalorização até dezembro 1951.

O novo presidente precisava minar os focos de resistência, inclusive o movi-
mento sindical, para conseguir impor ao país sua agenda liberal. Em março 
de 1946, ainda durante a Assembleia Constituinte, Dutra edita o Decreto-Lei  
no 9.070 para regulamentar o direito de greve. A definição de atividades essenciais 
em que o movimento paredista não seria permitido era tão ampla, que Cesarino  
Júnior afirma que, se o decreto fosse seguido à risca, só seriam permitidas gre-
ves nas perfumarias (FAUSTO, 2003, p. 401).

O PCB, grande propulsor dos sindicatos mais combativos, vinha ganhando es-
paço, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, chegando em algumas 
cidades a dividir de igual para igual os votos dos trabalhadores com o PTB. Em 
1947, contudo, o Supremo Tribunal Federal cassou o registro do partido, apa-
rentemente respondendo a pressões do governo. Também foi declarada ilegal a 
Confederação dos Trabalhadores do Brasil, de linha esquerdista. Entrementes, 
Dutra promoveu uma verdadeira caça às bruxas contra sindicalistas com vin-
culações comunistas, ao intervir em 143 sindicatos (SKIDMORE, 2003, p. 94). 

Durante o período em que esteve congelado, entre 1943 e 1951, o salário mínimo 
teve seu valor real reduzido para 37,53% do original. De 1949 a 1951 a inflação 
subiu 15% em São Paulo e 23% no Rio de Janeiro, ao passo que o rendimento 
médio nessas cidades só subiu 10,5% e 12%, respectivamente. Por outro lado, 
o PIB cresceu em média 8% ao ano entre 1948 e 1950 (FAUSTO, 2003, p. 404).  
No documento enviado por sindicalistas à Constituinte, em 1946, o salário mí-
nimo não foi mencionado entre as prioridades. Talvez isso se devesse ao cenário 
de repressão montado pelo governo contra os sindicatos.

Terceira fase do salário mínimo

Em 31 de janeiro de 1951, Getúlio Vargas assume novamente a Presidência da 
República, dessa vez pelo voto popular, e dá início à terceira fase do salário mí-
nimo (jan/1952 a dez/1959). O posicionamento político de Getúlio perante o 
eleitorado será à esquerda dos maiores partidos da época, o PSD e a UDN.
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O reajuste do salário mínimo concedido por Getúlio em dezembro de 1951 repôs 
as perdas havidas desde 1943. O maior valor, válido no Distrito Federal, passa 
de Cr$ 380,00 para Cr$ 1.200,00 (+215,8%). Em Belo Horizonte, o salário míni-
mo sobe de Cr$ 270,00 para Cr$ 900,00 (+233%). 

Vargas permitiu que os líderes operários mais ativos, afastados por Dutra, retornas-
sem a seus postos. Os sindicatos, mais atuantes, passaram a reivindicar melhores 
salários. O presidente tentava controlar os trabalhadores por meio de uma relação 
mais próxima e paternalista. Em 1º de maio de 1952 disse aos trabalhadores, em 
tradicional encontro com os operários no Rio de Janeiro, que estava empreendendo 
um reaparelhamento econômico do país com vistas ao crescimento das riquezas, 
com benefícios para todas as classes sociais (VARGAS, 1952, vol. II, p. 460-62).

Apesar dos apelos do presidente, em março de 1953 aconteceu a chamada Greve dos 
300 mil, por melhorias salariais. Getúlio estava perdendo o controle do movimento 
sindical, mas a ação dos trabalhadores também servia de lastro para a continuidade 
de sua política trabalhista, porque configurava um alerta aos empregadores.

Em junho de 1953 irrompeu uma greve de trabalhadores marítimos no Rio de 
Janeiro, em Santos e em Belém. O ministro do Trabalho de Vargas, José Segadas 
Viana, ameaçava enfrentá-la com um decreto da época da Segunda Guerra, que 
permitia forçá-los a voltar ao trabalho mediante sua convocação como força de 
reserva da Marinha do Brasil. 

Getúlio, neste mesmo mês, evitando romper com a estratégia paternalista em 
relação aos trabalhadores, promoveu uma reforma ministerial no governo e 
substituiu Viana pelo presidente do PTB, João Goulart (Jango), que defendia 
uma aproximação maior com os sindicatos. 

No início de 1954, o clima político esquentava com o boato de que Goulart pro-
poria um aumento de 100% no salário mínimo, índice bem acima da inflação 
apurada desde o último aumento, em dezembro de 1951. 

Havia ainda certo ciúme dos militares, que não se sentiam valorizados na mes-
ma medida que os trabalhadores assalariados. No dia 8 de fevereiro de 1954, 
coronéis do Exército entregaram um memorial ao ministro da Guerra, Espírito 
Santo Cardoso, queixando-se dos baixos salários, da falta de equipamentos ade-
quados, tudo fruto do descaso do governo.
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Em meio aos rumores, o Estado de S. Paulo chama Jango de alter ego de Vargas e 
“chefe do peronismo brasileiro” (SKIDMORE, 2003, p. 167). Mesmo assim, pou-
co depois, em 22 de fevereiro, João Goulart oficializou a proposta de reajuste de 
100% na tabela do salário mínimo. O empresariado paulista, economistas e po-
líticos de várias tendências fizeram coro contra o aumento. Pressionado, Vargas 
demitiu seu ministro do Trabalho.

A crise se agravou por causa de vários fatores. O arqui-inimigo de Getúlio, Car-
los Lacerda, publicou em março no seu jornal, Tribuna da Imprensa, que Perón 
havia comentado em conferência da Escola Superior de Guerra de seu país que 
negociava com Getúlio uma aliança tripartite, envolvendo a Argentina, o Brasil 
e o Chile. O objetivo, segundo Lacerda, seria combater a influência dos Estados 
Unidos no hemisfério sul e formar um eixo sindicalista fundado na demagogia e 
no anticapitalismo (AGUIAR, 2004, p. 147).

No dia 4 de abril a imprensa publica entrevista em que o ministro das Re-
lações Exteriores de Getúlio, João Neves da Fontoura, demitido na reforma 
ministerial de meados de 1953, confirma as informações de Lacerda. Getúlio 
estaria negociando secretamente uma frente anti-Estados Unidos com a Ar-
gentina e o Chile. 

O impasse em torno do reajuste do salário mínimo desencadeou a crise que che-
garia ao clímax em agosto de 1954. O atentado da rua Toneleros foi apenas a 
gota d’água para a deposição imposta pelos militares a Getúlio, à qual este res-
pondeu com o suicídio. 

Governo JK

Juscelino Kubitschek (PSD-PTB), o candidato dos políticos getulistas e de seto-
res das elites agrárias, venceu as eleições de 3 de outubro de 1955 com 36% dos 
votos, apenas 6 pontos percentuais acima do candidato da UDN, Juarez Távora.

JK fez um governo mais pragmático e mais moderado politicamente que seus 
antecessores. Tentou unir trabalhadores, empresários, militares e os demais 
segmentos sociais em torno de um projeto de desenvolvimento econômico com 
foco na construção de infraestrutura e indústrias de base. Com isso, freou o 
processo de elevada dissensão política do país, acelerado nos últimos anos do 
governo Vargas.
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A geração de empregos, no bojo do Programa de Metas, era crescente, atraindo 
para os grandes centros urbanos – São Paulo, especialmente – trabalhadores de 
áreas empobrecidas, como o Nordeste. JK manteve a política de Getúlio de apro-
ximação com o movimento sindical. 

Juscelino foi eleito pela aliança PSD-PTB, e seu vice, João Goulart, prócer do 
PTB, assumiu as articulações do governo com o movimento sindical. Os traba-
lhadores, que contavam com um importante interlocutor em Brasília, passaram 
a canalizar de maneira mais coordenada as pressões por melhores salários na 
esfera política e no meio empresarial.

Nos anos anteriores, o movimento sindical havia crescido, ganhado relativa au-
tonomia e começado a escapar da estrutura corporativa imposta pelo governo. 
Naquela época, os trabalhadores criaram instituições de coordenação sindical 
não previstas na legislação, como o Pacto da Unidade Intersindical (PUI), um 
embrião das futuras centrais sindicais. 

A maior organização dos trabalhadores e um governo respaldado por políticos 
tradicionais, que de nenhuma maneira poderia ser classificado como sindica-
lista, criaram as condições para que o salário mínimo chegasse ao maior valor 
real de sua história. A boa vontade política e os ventos da economia a favor 
impulsionaram o salário mínimo numa escalada de aumentos inédita. Em ja-
neiro de 1959, de acordo com o Dieese, 44,08% a mais que seu valor original 
de julho de 1940. 

Em meados do mandato de JK as dificuldades econômicas recrudescem, em ra-
zão, especialmente, do elevado gasto público. O déficit no orçamento da União 
havia crescido quase em progressão geométrica desde 1954, quando estava em 
menos de 1% do PIB. Pulou para 2% do PIB nos anos de 1955 e 1956 e passou 
para 4% do PIB em 1957, ano em que se registrou ainda um déficit de 286 mi-
lhões de dólares no balanço de pagamentos (FAUSTO, 2003, p. 432). Além disso, 
a inflação também acelerou de 12,15% em 1955 para 39,44% em 195978, e pres-
sionava os salários.

A piora do cenário econômico não impediu a elevação do salário mínimo até 
janeiro de 1959. A partir daí, porém, o piso começa a perder valor. É o fim da 
melhor fase do salário mínimo até hoje.

78 Fundação Getúlio Vargas, Conjuntura Econômica (FGV/Conj. Econômica).
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Quarta fase do salário mínimo

A quarta fase do salário mínimo (jan/1960 a dez/1964) é a mais conflituosa de 
todas. A conjuntura política adversa multiplicou os pontos de veto ao programa. 
Paul Singer (1988, p. 110) entende que “o conflito distributivo se travou (embo-
ra acobertadamente) ao redor do tamanho do excedente e de sua destinação”, de 
maneira que a corda acabou por arrebentar do lado dos assalariados:

“Se a economia apresenta recursos ociosos, o seu 
crescimento pode ser acelerado sem que haja, de 
imediato, necessidade de aumentar a inversão. 
Inicia-se então um ‘círculo virtuoso’ em que lu-
cros, salários e receita fiscal aumentam ao mesmo 
tempo. Mas, simultaneamente, aparecem pontos 
de estrangulamento, ou seja, setores estratégicos 
em que a capacidade de produção se esgota (...). 
O ‘círculo virtuoso’ só pode prosseguir se o con-
sumo crescer menos que a renda, isto é, se hou-
ver aumento do excedente como proporção do 
produto social e se o excedente for invertido nos 
setores estrangulados, inclusive na exportação e 
substituição de importações, o que implica con-
centração de renda mediante aumento relativo 
de lucros e tributos em detrimento dos salários, 
cujo valor absoluto no entanto pode continuar 
crescendo.” (SINGER, 1988, p. 110)

JK havia reduzido os intervalos de reajuste do salário mínimo, que inicialmente 
eram de três anos, para tentar neutralizar os efeitos da inflação que acelerava, mas 
não adiantou. A política desorganizou-se e a iniciativa em matéria de salário mínimo 
passou no final à economia. Não havia mais uma força política forte e coesa o sufi-
ciente para manter positiva a inclinação da curva do salário mínimo nesse cenário 
macroeconômico. A tática do presidente de evitar e adiar os conflitos esgotou-se.

A eleição de Jânio Quadros, que assumiu a Presidência da República em janeiro 
de 1961, refletia em parte a desagregação dos chamados “de dentro”, setores 
congregados em torno do espólio político de Getúlio, que controlavam o gover-
no central desde 1945 (SKIDMORE, 2003, p. 80). Com a eleição de Quadros pela 
coligação UDN-PL-PTN-PDC, a UDN chega ao poder pela primeira vez.
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A situação política de Jânio Quadros ficou insustentável porque o partido que 
o elegeu, a UDN, se voltou contra ele, ao passo que o PSD e o PTB, que tinham 
maioria no Congresso, representavam a política “corrupta e odiosa” que o pre-
sidente sempre condenou. A renúncia de Jânio em agosto de 1961 foi, ao final 
das contas, resultado do nutshell político em que se meteu. No curto período de 
Jânio Quadros, a instabilidade política que apareceu no final do governo JK não 
teve solução de continuidade.

Os políticos profissionais da UDN aceitaram então de bom grado a saída de Jâ-
nio de cena. O problema agora para os adversários tradicionais do getulismo 
seria arrumar uma maneira de impedir a posse do vice-presidente João Goulart, 
principal herdeiro político do antigo ditador.

A solução de compromisso alcançada em setembro de 1961 com a emenda cons-
titucional que instaurou o parlamentarismo no Brasil apenas adiou o extravasa-
mento do conflito distributivo.

No curto período parlamentarista, o salário mínimo teve dois aumentos, um em ou-
tubro de 1961, logo após seu início, e outro que entrou em vigor em janeiro de 1963, 
mês em que a experiência chegou ao fim. A tendência anterior, de queda moderada 
em seu poder aquisitivo, foi mantida e prosseguiu após a volta do presidencialismo.

Por sua trajetória e vinculação com o movimento sindical, Jango faria o possível 
para que os trabalhadores não fossem o “boi de piranha” dos programas de esta-
bilização econômica, como o foram no governo Dutra.

A política salarial de Goulart foi um dos ingredientes usados pelos opositores 
para congregar forças dentro das Forças Armadas contra sua administração. O 
salário mínimo havia sido reajustado em 60% em janeiro de 1963. Os servidores 
públicos civis e militares pleiteavam um reajuste semelhante. O governo estava 
pronto para propor ao Congresso um aumento salarial de até 40% para o setor 
público. Pressionado a dar um reajuste pelo menos igual ao do salário mínimo, 
cede e acaba concordando com um aumento de 70%.

Havia outra variável que seria decisiva para derrubar Jango e a política de va-
lorização do salário mínimo: a expansão da legislação trabalhista para o campo. 
A exclusão dos analfabetos do processo eleitoral, que mantinha considerável e 
desproporcional o poder relativo das elites rurais no Congresso, e o não reco-
nhecimento de sindicatos rurais, haviam obstruído as lutas dos trabalhadores 
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do campo por reformas redistributivas. Essa realidade, entretanto, começou a 
mudar em meados dos anos 1950, quando movimentos de trabalhadores contra 
o status quo se multiplicaram no meio rural.

Destacam-se, neste contexto, as Ligas Camponesas, caracterizadas como “um 
movimento radical de contestação ao sistema de monocultura, à mecanização e 
à estrutura fundiária nordestina” e às injustiças que lhes eram inerentes (RICCI 
apud THOMAZ JÚNIOR, 1998). Em 1960 existiam apenas oito sindicatos ru-
rais reconhecidos no Brasil (FUCHTNER apud THOMAZ JÚNIOR, 1998). Em 
junho e novembro de 1962, o governo estabeleceu as categorias que possibi-
litavam o enquadramento dos sindicatos rurais. Desde então essas entidades 
começaram a se proliferar. Às vésperas do golpe militar de 1964, o número de 
sindicatos rurais chegava a 1.200 (THOMAZ JÚNIOR, 1998).

As medidas governamentais para incluir os trabalhadores rurais no sistema de 
proteção estatal foram coroadas pelo governo Goulart com a edição do Estatuto 
dos Trabalhadores Rurais (Lei no 4.214/63), que equipara em vários pontos os 
direitos dos empregados de áreas rurais e urbanas.

De 1963 em diante, os proprietários de terra, insatisfeitos com os novos direitos 
dos trabalhadores e com a necessidade de reforma agrária alardeada por Gou-
lart, vão engrossar as fileiras da oposição ao presidente.

No retorno ao presidencialismo, Goulart nomeou ministro do Trabalho Almino 
Afonso, que tinha fortes ligações com a esquerda. O governo Jango também 
reconheceu a legalidade do Comando Geral dos Trabalhadores (CGT).

A UDN, com apoio dos proprietários rurais, dos Estados Unidos, de setores em-
presariais e de militares conservadores, confluía para uma posição comum con-
tra o governo. João Goulart aos poucos percebeu que não conseguiria aprovar no 
Congresso mudanças constitucionais para implementar suas reformas de base. 
Essa barreira institucional, somada à intransigência dos Estados Unidos, parece 
ter levado Jango a preparar, secretamente, um rompimento com as instâncias 
democráticas. A partir do segundo semestre de 1963, o presidente começa a 
tomar medidas desesperadas, como a malograda proposta de estado de sítio de 
outubro daquele ano, que aumentou a desconfiança dos militares.

A atmosfera política ficou turva após o comício gigante de João Goulart em fren-
te ao Edifício Central do Brasil, no Rio de Janeiro. O presidente defendeu uma 
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emenda constitucional para assegurar o direito de voto a analfabetos e a mili-
tares de baixa patente. Além disso, Jango disse que tinha assinado um decreto 
encampando as refinarias de petróleo privadas e outro desapropriando terras às 
margens de ferrovias e rodovias federais. Os opositores acusaram o presidente 
de romper com a ordem constitucional, pois a proposta do governo para alterar 
a forma de pagamento das indenizações aos desapropriados não tinha sido apro-
vada no Congresso.

Se de fato Jango preparava um golpe de esquerda, ele acabou atalhado pela direi-
ta ao sofrer o putsch dos militares no dia 31 de março, com forte apoio de setores 
da classe média, da Igreja, de políticos liberais e dos Estados Unidos. Como os 
sindicatos não estavam suficientemente organizados para enfrentar o aparato 
militar, a deposição de Jango se consumou sem grandes resistências.

Quinta fase do salário mínimo

A crise política iniciada no último ano do governo JK atravessou os mandatos de 
Jânio Quadros, de João Goulart e só foi estancada com o golpe militar de 1964. 
As Forças Armadas colocaram-se como árbitro do conflito político desencadea-
do em parte pelo descompasso entre forças sociais latentes e uma superestru-
tura institucional conservadora. É o advento da quinta fase do salário mínimo 
(jan/1965 a dez/1974).

A política econômica da ditadura em essência, porém, vai se pautar na concen-
tração do capital nos setores mais dinâmicos. Ou seja, no trade off entre isono-
mia e eficiência, favoreceu-se esta última, e isso em prejuízo dos salários.

Em 1965, os partidos foram dissolvidos. A ditadura impôs o bipartidarismo, com 
o MDB, oposicionista, de um lado e a Arena, governista, de outro. Os parlamenta-
res mais representativos dos trabalhadores foram afastados da cena política. O as-
salto dos militares foi dirigido contra o avanço do processo de revolução democrá-
tica, que se iniciou um pouco antes nas cidades, capitaneado por um movimento 
sindical cada vez mais dinâmico, e avançou para o campo na virada dos anos 1950.

O Programa de Ação Econômica do Governo (Paeg), que instrumentalizou a po-
lítica econômica da primeira fase do regime militar, não ignorou os conflitos  
redistributivos que se acirravam, mas propunha uma solução longe no horizon-
te. Não representou rompimento com os pontos cardeais da política macroeco-
nômica implantada no Brasil após 1951.
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O governo Castelo Branco atendeu a algumas demandas da esquerda. Em no-
vembro de 1964, por exemplo, o regime editou o Estatuto da Terra, que preco-
nizava reforma agrária com desenvolvimento da agricultura. A lei buscava um 
equilíbrio entre concessões para apaziguar os trabalhadores rurais e mecanis-
mos que garantiam segurança jurídica aos proprietários de terras. Dias antes 
da publicação do Estatuto, o regime militar havia aprovado no Congresso uma 
emenda constitucional sobrestada durante o governo Goulart, que permitia a 
desapropriação da propriedade rural mediante indenização prévia em títulos da 
dívida pública.

Foi durante o governo Castelo Branco, porém, que se criou o Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Serviço (FGTS) em substituição à antiga estabilidade 
decenária, que deu mais flexibilidade às demissões, como demandavam as 
classes patronais.

Em agosto de 1964 o governo reestruturou o Conselho Nacional de Política Sa-
larial, criado em 1963 por João Goulart para opinar sobre reajustes na remune-
ração do setor público. O órgão passou a ter um escopo mais amplo, passando 
a ser o formulador das políticas salariais sob controle do governo. Além disso, 
teria que ser ouvido sobre quaisquer reajustes salariais que pudessem influir no 
mercado de trabalho.

O Decreto no 54.018, de julho de 1964, que alterou o conselho, lançou as bases dos 
reajustes de salário para os anos subsequentes. As remunerações sob controle do 
governo federal – e não apenas o salário mínimo – seriam reajustadas em interregno 
não inferior a um ano. O aumento seria igual ao valor do salário real médio dos últi-
mos 24 meses multiplicado pelo índice de aumento de produtividade do ano anterior, 
mais a previsão para compensações de resíduo inflacionário, a critério do governo.

A Lei no 4.725, de junho de 1965, determinou que as novas regras deveriam ser 
observadas também nos dissídios coletivos de natureza econômica. Com as gre-
ves proibidas e o poder normativo da Justiça do Trabalho engessado, o governo 
criou uma conjuntura extraordinária para o empresariado.

As comissões tripartites que elaboravam as tabelas do salário mínimo foram 
extintas em dezembro de 1964 pela Lei nº 4.589, e suas funções transferidas 
para o Departamento Nacional de Emprego e Salário, criado no mesmo ato para 
estudar, orientar, coordenar e executar a política salarial e de emprego do país, 
e para as antigas DRTs. 
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O regime militar promoveu, assim, um turning point fundamental na histó-
ria da política do salário mínimo. Desde 1965, o piso passou a ser defi nido 
– não apenas de fato, mas também formalmente – por decisão política, não 
havendo qualquer relação entre seu valor e as necessidades mínimas do 
trabalhador.

Em fevereiro de 1965 veio o primeiro reajuste do salário mínimo do regime 
militar com base nas novas regras. O maior valor passou de 42 mil cruzeiros 
para 68 mil cruzeiros, uma correção de cerca de 57%, que fez com que o salá-
rio mínimo passasse a valer em março daquele ano 95,22% do salário mínimo 
original. Foi o primeiro reajuste da história do piso que o deixou abaixo de seu 
valor real inicial.

O Congresso reagiu veementemente à guinada na política do salário mínimo. O 
deputado Chagas Rodrigues fez, em março de 1965, um duro discurso contra a 
política salarial do governo.79

Costa e Silva, que sucedeu Castelo Branco em 15 de março de 1967, diante da 
pressão dos empresários por mais crédito e dos trabalhadores por uma política 
salarial mais palatável, atendeu apenas aos primeiros. De fato, o novo ministro 
da Fazenda, Delfim Netto, tomou medidas para ampliar o acesso das empresas 
a linhas de financiamento e, ao mesmo tempo, manteve o arrocho salarial inau-
gurado no governo anterior. 

Os trabalhadores reagiram contra a política salarial com a deflagração de 
três importantes greves em 1968. Os metalúrgicos de Contagem (MG) cru-
zaram os braços em abril; em julho veio a greve dos metalúrgicos de Osasco 
(SP); em outubro, por fim, eclodiu o movimento paredista dos canavieiros na 
cidade do Cabo (PE).

O governo Costa e Silva editou, em junho de 1968, a Lei no 5.451, que estabele-
cia uma política de reajuste de salários levemente mais benéfica que a legislação 
de 1965. A partir de então, a nova fórmula tomaria como base o salário real mé-
dio dos últimos 24 meses, um índice que refletisse o aumento da produtividade 
no ano anterior, mais um acréscimo para compensar metade do resíduo inflacio-
nário a ser fixado pelo Conselho Monetário Nacional:

79 Diário do Congresso Nacional (Seção I), 9 de março de 1965, p. 613-614.
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“Com a nova lei foi introduzida a correção 
da subestimativa da inflação dos doze meses 
após cada reajuste. Por outro lado, a política 
salarial era tornada permanente. Não obstan-
te a queda das taxas inflacionárias, o governo 
decidiu manter a atuação direta sobre os sa-
lários de toda a economia indefinidamente.” 
(SABÓIA, 2000, p. 168)

A política de achatamento de salários havia sido lançada com a promessa de que 
seria revogada em 1968. Nesse ano, porém, tornou-se permanente. Mais uma 
vez, o Congresso Nacional reagiu. Um dos discursos mais inflamados foi feito à 
época pelo deputado Doin Vieira, que condenou tanto o arrocho salarial como a 
inviabilização dos movimentos paredistas80.

O regime militar não pôde conviver muito tempo com as críticas. Em dezembro 
daquele mesmo ano foi baixado o Ato Institucional nº 5 (AI-5), que fechou o 
Congresso Nacional por quase um ano. Doin Vieira foi cassado em janeiro de 
1969, e Chagas Rodrigues, que fizera críticas à política trabalhista do governo 
em 1965, também foi cassado em 29 de abril de 1969. Ambos tiveram ainda 
os direitos políticos suspensos por dez anos. Junto com eles, foram cassados 
vários parlamentares que se opunham às violações do regime militar, inclusive 
contra os direitos dos trabalhadores.

O salário mínimo prosseguiu em trajetória descendente, tendência que persistiu 
no governo Médici, inaugurado em outubro de 1969. A combinação de crescimen-
to acelerado do PIB com achatamento dos salários vai promover concentração de 
renda, apesar de Delfim Netto, que continuou como ministro da Fazenda, enun-
ciar na época que a redução das desigualdades era uma das prioridades.

80 Diário do Congresso Nacional (Seção I), 8 de agosto de 1968, p. 5013.
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Gráfico 2 – PIB real anual x salário mínimo 
real médio anual (1955-1974) 

Fonte: Sistema de Contas Nacionais Consolidadas (PIB) e Dieese (salário mínimo).

O mais poderoso instrumento para retirar renda dos trabalhadores era a política 
restritiva em relação ao salário mínimo, que exercia grande força gravitacional so-
bre as remunerações menores que orbitavam em torno dele. Em 1973, o salário 
mínimo representava apenas 39% do que valia em 1959. É de notar que 52,5% da 
população economicamente ativa em 1972 recebia remuneração abaixo do míni-
mo e 22,8%, entre um e dois salários mínimos (FAUSTO, 2003, p. 487).

Sexta fase do salário mínimo

Ernesto Geisel assume a Presidência da República em março de 1974 e nomeia 
Mário Henrique Simonsen ministro da Fazenda em substituição a Delfim Netto. A 
política do salário mínimo será revista, mas o cenário econômico em deterioração, 
especialmente em decorrência do choque do petróleo, vai restringir a discricionarie-
dade do governo nessa área. Cerca de 80% do óleo negro consumido no Brasil na 
época era importado. A súbita elevação do preço do insumo deixou ao governo pou-
cas opções. O balanço de pagamentos e o nível de endividamento do país iriam subir. 

Geisel sabia que era inevitável à ditadura atacar as injustiças sociais produzidas 
por seus antecessores, sob pena de o país cair nas mãos da oposição. Uma das 
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medidas que o governo tomou nesse sentido foi a criação do Ministério da Pre-
vidência e Assistência Social em maio de 1974.

O MDB captou bem os principais motivos da desilusão da maioria da opinião 
pública com o regime militar e fez campanha para as eleições legislativas de no-
vembro de 1974 baseando-se em três pontos cardeais: a justiça social, os direitos 
humanos e a necessidade de restringir a participação estrangeira na economia.

Como os candidatos – pela primeira vez – fizeram campanha pela televisão, a 
mensagem emedebista contra a ditadura irradiou-se Brasil afora. O resultado 
foi que o partido governista, a Arena, viu sua sempre folgada maioria ficar ame-
açada pelo crescimento da agremiação adversária. Na Câmara dos Deputados, a 
bancada da Arena caiu de 223 para 199 deputados, enquanto a do MDB subiu 
de 87 para 165 deputados. O partido de oposição também ganhou a maioria das 
assembleias legislativas em estados importantes, como São Paulo, Rio Grande 
do Sul e Rio de Janeiro (SKIDMORE, 1988, p. 34-35).

Na rota de distender a rígida política de contenção dos salários, inclusive o salá-
rio mínimo, Geisel logrou aprovar no Congresso a Lei nº 6.147, de 29/11/1974. 
Esta norma sacramentou as perdas ocorridas no sistema anterior, mas aumen-
tava as salvaguardas contra os efeitos corrosivos da inflação.

O período que serviria de base para formação do percentual de reajuste, que an-
tes era de 24 meses, foi encurtado para 12 meses. A lei também criou o “fator de 
ajustamento salarial” para compensar as perdas provocadas pela subestimação da 
taxa de inflação na concessão de reajustes anteriores (LAGO et al., 1979, p. 196).

O governo continuou condicionando os reajustes ao aumento da produtividade. 
O índice que refletia essa variável, porém, era estipulado de forma arbitrária 
pelo próprio governo, como mostra a Tabela 2. Os trabalhadores pagariam pelos 
custos dos programas anti-inflacionários nos períodos de crise e não se benefi-
ciariam do crescimento econômico nos períodos de prosperidade.
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Tabela 2 – Taxa de produtividade oficial para efeito do reajuste salarial 
e variação do PIB per capita – 1968-1975

Períodos Variação do PIB per 
capita (%)

Produtividade oficial para efei-
to do reajuste (%)

1968 -1969 6,0 2,0 
1969 -1970 6,5 3,0 
1970 -1971 6,0 3,5 
1971 -1972 8,9 3,5 
1972 -1973 6,7 3,5 
1973 -1974 8,3 3,5 
1974 -1975 6,7 4,0 
Total acumulado 60,67 25,38 

Fonte: SABÓIA, 2000, p. 169.

Os sindicatos começaram a reavivar-se ao aproximar-se o final da década de 
1970. A intolerância da Igreja, de organizações internacionais e da sociedade 
civil em geral com a tortura praticamente anulou o único método da ditadura 
capaz de silenciar os trabalhadores. Surge, então, o novo sindicalismo no ABC 
Paulista, tomando de assalto a estrutura corporativista existente. Na região, a 
concentração de imensas indústrias favoreceu o fortalecimento das comissões 
de fábrica, que não estavam previstas no sistema corporativo com organização 
dos trabalhadores por categoria. Só em São Bernardo do Campo havia cerca de 
125 mil operários na indústria mecânico-metalúrgica, com 67,2% deles em em-
presas com mais de mil trabalhadores (SKIDMORE, 2003, p. 499).

Quando o governo admite, em agosto de 1977, que os índices oficiais de 
inflação de 1973 e 1974 haviam sido burlados, o que provocou perdas de 
31,4% nos salários (FAUSTO, 2003, p. 499), o Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Bernardo do Campo e Diadema, presidido por Luiz Inácio Lula da Silva, 
símbolo máximo do Novo Sindicalismo, lança uma campanha para reposição 
desse prejuízo.

Esse movimento foi um prelúdio da onda de greves, iniciada em 1978. Nesse 
ano, Lula comandou a primeira greve de grandes proporções desde a repres-
são de Osasco e Contagem de 1968 (SKIDMORE, 1988, p. 51). As mobilizações 
sindicais, que tiveram apoio da Igreja e de setores da classe média, anunciaram 
o desgaste final da ditadura. A partir de então os interesses dos trabalhadores 
teriam que entrar na equação política do governo.
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Em 1979, a força dos trabalhadores é evidenciada novamente, quando mais de 
3 milhões de empregados entram em greve. Na pauta de reivindicações, além de 
demandas trabalhistas clássicas, como reajustes salariais, estavam também as 
liberdades democráticas. Essa mistura de luta puramente sindical com contesta-
ção política assombrava os militares.

Em resposta aos crescentes questionamentos à ditadura e à sua política traba-
lhista restritiva, o sucessor de Geisel, João Batista Figueiredo, vai promover um 
aprofundamento da abertura política e da flexibilização da política salarial, mas 
de maneira um tanto quanto desastrada. A Lei nº 6.708, de outubro de 1979, 
que delineava a nova política salarial, estabeleceu que praticamente todos os sa-
lários passassem a ser reajustados semestralmente pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC). Delfim Netto assumiu o Ministério do Planejamento 
em 15 de agosto de 1979 e, no mês seguinte, o governo enviou ao Congresso 
Nacional, por meio da Mensagem no 85, de 11 de setembro de 1979, o projeto 
(PLN no 26/79), que deu origem à nova norma.

A espinha dorsal do projeto era a estipulação de reajustes automáticos semes-
trais escalonados por faixas salariais, com índices regressivos dos níveis mais 
baixos para os mais altos, conforme a Tabela 3.

Tabela 3 – Reajustes semestrais previstos no  
PLN no 26/79 por faixa salarial

 

Faixa salarial % do reajuste em relação ao INPC
Até 3 salários mínimos 110
Acima de 3 até 10 salários mínimos 100
Acima de 10 até 20 salários mínimos 80
Acima de 20 salários mínimos 50

A nova lei começou a desatar os sindicatos ao permitir negociação de reajustes 
salariais extralegais diretamente com os empregadores, desde que fosse levada 
em conta a variação da produtividade. As greves, porém, que poderiam reforçar 
a posição dos sindicatos de trabalhadores, foram duramente combatidas, e os 
dissídios coletivos – a alternativa que sobrava – esvaziados. 

As novas regras vão dar novo fôlego à política de recuperação do salário mínimo 
iniciada em 1974 e que começou a dar resultados concretos a partir do ano se-
guinte. Em 1980 é editada a Lei nº 6.886 com mudanças pontuais na legislação 
anterior. Foram criadas duas novas faixas de rendimentos: uma entre 15 e 20 
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salários mínimos, que seria reajustada à taxa de metade do INPC, e outra acima 
de 20 salários mínimos, em que não haveria reajuste legal. Ou seja, o trabalha-
dor teria que negociar o aumento com seu empregador.

Os sindicalistas não se apaziguaram com a política salarial mais flexível adotada pelo 
governo desde 1979. Em abril de 1980, metalúrgicos do ABC fizeram uma greve que 
envolveu 300 mil operários por 15% de aumento real nos salários e pelo direito de 
ter representação sindical no local do trabalho, como nos Estados Unidos. 

O governo Figueiredo, apesar do clima de abertura, promoveu retaliações contra 
os trabalhadores militantes. Lula e outros dirigentes sindicais foram presos em 
19 de abril de 1980, sem mandado judicial. Houve na época expurgos nos sindi-
catos com a nomeação de interventores. Em 1981, a Justiça Militar condenou 
Lula e dez outros líderes sindicais por liderarem a greve de 1980 em violação à 
Lei de Segurança Nacional (SKIDMORE, 1988, p. 61).

Entre 21 e 23 de agosto de 1981 realizou-se, na cidade de Praia Grande, no li-
toral paulista, a 1ª Conclat, a Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras, 
primeira grande reunião intersindical após o Golpe de 64, que, segundo os orga-
nizadores, contou com a participação de 5.030 delegados. A conferência aprovou, 
entre outras resoluções, a fixação de um salário mínimo unificado, suficiente para 
cobrir as necessidades do trabalhador e de sua família com alimentação, saúde, 
educação, lazer, habitação, transporte e vestuário. Essa determinação, que é uma 
evolução da definição do salário mínimo presente na Lei no 185 de 1936, será in-
cluída, com pouca alteração, no texto constitucional a ser promulgado em 1988.

Em 1982, após a deterioração da economia em decorrência do segundo choque 
do petróleo, a curva ascendente do piso iniciada na década anterior chega ao 
fim. Comparando-se a média do salário mínimo em 1972 com a média em 1982, 
nota-se um avanço de 20% em termos reais.81 Dali para a frente, porém, o piso 
segue rumo à maior depressão de sua história.

Sétima fase do salário mínimo

A sétima fase do salário mínimo (jan/1983 a dez/1995) é marcada pela matura-
ção de um movimento sindical mais independente e dinâmico cujo centro gra-
vitacional era o ABC Paulista. Em 26, 27 e 28 de agosto de 1983 é realizado o 

81 Conforme o Dieese.
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1º Congresso Nacional da Classe Trabalhadora em São Bernardo do Campo. Ao 
evento, de acordo com relato dos organizadores, afluíram mais de cinco mil tra-
balhadores de diversos estados. 

Na ocasião fundou-se a Central Única dos Trabalhadores (CUT), à margem e à 
revelia da rígida estrutura sindical corporativa em vigor desde o Estado Novo. A 
nova organização ajudou a transformar o panorama do movimento dos traba-
lhadores no Brasil nos anos que se seguiram.

O presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Luis Eulálio 
Bueno Vidigal Filho, no primeiro semestre de 1981, deflagrou uma campanha 
contra a política salarial em vigor. A principal reclamação voltava-se contra os 
10% de ganhos reais previstos para a faixa de remuneração de até três salários 
mínimos (OLIVEIRA, 1985, p. 123). 

Dentro do próprio governo era frágil o apoio à política salarial da Lei nº 6.708/79. 
O ministro do Trabalho, Murillo Macêdo, defendia sua manutenção. O ministro 
do Planejamento, Delfim Netto, preferia regras mais restritivas. Este estava no 
centro das pressões do FMI, com quem o Brasil buscava um acordo emergencial. 

As quedas no PIB e a deterioração geral das contas públicas lançavam dúvidas 
sobre se o país honraria seus compromissos com os credores internacionais no 
futuro próximo. Os credores internacionais condicionavam a rolagem da dívida 
externa brasileira ao fechamento de acordo com o FMI e a consequente conforma-
ção da política econômica do país ao receituário recessivo do fundo (OLIVEIRA, 
1985, p. 140), que incluía os cortes do déficit público e a contenção dos salários.

Sem saída, em 6 de janeiro de 1983 o governo brasileiro assina a primeira carta 
de intenções com o FMI (CARNEIRO e MODIANO, 1990, p. 330). Uma das me-
didas a serem tomadas para impressionar a organização seria exatamente uma 
política salarial severa, como queriam os empresários. Por isso, já no dia 25 de 
janeiro de 1983, João Figueiredo edita o Decreto nº 2.012, que reformulou pro-
fundamente a Lei nº 6.708/79.

Em 1983, com o alto grau de indexação do salário mínimo em um contexto de 
alta inflação, para conter as altas remunerações, o governo teria que reduzir o 
salário mínimo. O problema é que ele já estava muito baixo. Os trabalhadores 
que recebiam o piso já não tinham as mínimas condições de sobrevivência.
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Prevendo forte resistência do Congresso, o governo abandonou a estratégia an-
terior de encaminhar a política salarial por meio de projeto de lei. Além disso, 
a pressão do FMI e dos credores internacionais exigia mudanças urgentes. O 
decreto-lei entrava em vigor de imediato e, após ser enviado ao Congresso, teria 
que ser analisado em 60 dias. Se não houvesse deliberação sobre a matéria nesse 
prazo, era considerado aprovado. Durante a tramitação, não podia, em nenhu-
ma hipótese, ser alterado pelos parlamentares. Por isso a opção por lançar mão 
de decretos para modular a política salarial.

O Decreto-Lei no 2.012/83 foi o primeiro de vários editados com esse objetivo 
naquele ano. Após seguidas derrotas no Congresso, o governo logrou aprovar o 
Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983, que significava um forte recuo 
do governo naquele ano conturbado. Nos termos do novo decreto, até 31 de 
julho de 1985 foi restabelecida a regra que garantia reajustes semestrais iguais a 
100% do INPC para a faixa salarial de até três salários mínimos. Além disso, os 
reajustes voltaram a ser cumulativos, conforme Tabela 4.

Tabela 4 – Reajustes do Decreto-Lei no 2.065/83 
por faixa de remuneração (em % do INPC)

Faixa Percentual de reajuste
Até 3 salários mínimos 100
Acima de 3 até 7 salários mínimos 80
Acima de 7 até 15 salários mínimos 60
Acima de 15 salários mínimos 50

No ano seguinte, edita-se a Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 1984, que man-
teve o reajuste semestral igual ao INPC na faixa de até três salários mínimos e 
alinhou os reajustes nas faixas superiores em 80% desse índice. Essa fórmula 
vigorou por todo o período autoritário dali em diante.

O ciclo de ditadura militar chegou ao fim em março de 1985, com o país em 
situação econômica muito mais frágil que a de abril de 1964. A curva do salário 
mínimo desde 1964 ficou, exceto entre 1975 e 1982, inclinada para baixo. 

Em 15 de março de 1985, Sarney, ex-líder do PDS, partido de sustentação do 
regime militar, assumiu a Presidência da República, marcando o período de 
redemocratização. O novo presidente assumiu com a promessa de resgatar a 
imensa dívida social deixada pelo regime militar. Encontrou o salário mínimo 



PARA ALÉM DAS URNAS232

em 38,12% do valor de 1940.82 Em maio de 1985 reajusta-o pela primeira vez, 
impulsionando esse percentual para 64,11%.

A média do piso nos doze meses de 1985 representou 48,49% do primeiro valor 
fixado em julho de 1940. Esse percentual é ligeiramente superior à média de 
1984: 47,38%. Dali em diante, salvo curto interregno entre 1988 e 1989, o salá-
rio mínimo continua a cair até chegar ao menor valor médio anual da história, 
em 1995, conforme Tabela 5.

Tabela 5 – Salário mínimo médio anual entre 1984 e 1995

Ano Salário médio (%)
1984 47,38
1985 48,49
1986 46,92
1987 33,48
1988 34,84
1989 37,11
1990 27,10
1991 28,03
1992 24,45
1993 27,14
1994 23,16
1995 22,64

Fonte: Dieese – Valor do salário mínimo 1940 para o município de São Paulo = 100.

Em março de 1986 o governo Sarney baixa o Decreto-Lei no 2.284, que lança o 
Plano Cruzado. O salário mínimo é fixado pela média dos valores reais médios 
dos últimos seis meses, mais um abono de 15%, chegando a 51,87% do valor ori-
ginal. A partir de então é congelado por dez meses. Em 1987, porém, o governo 
perdeu o controle da inflação. A falta de reajuste do salário mínimo provocou 
sua rápida desvalorização. Em julho daquele ano, o piso chegou a 27,05% do 
valor estabelecido pelo decreto de 1940.

Sarney aprofundou uma tendência de desvinculação do salário mínimo das de-
mais remunerações observada desde o início de seu governo, em agosto de 1987. 
Por meio do Decreto-Lei nº 2.351, criou o Piso Nacional de Salários (PNS), que 
seria o menor salário legal devido ao trabalhador, e o Salário Mínimo de Refe-
rência, que continuaria como indexador.

82 Conforme o Dieese: valor do salário mínimo 1940 para o município de São Paulo = 100.
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O Plano de Controle Macroeconômico previa que o poder aquisitivo do Piso Na-
cional de Salário, que não poderia ser mais vinculado em nenhuma hipótese, 
seria dobrado dentro de quatro anos. José Sarney, em discurso na mesma época, 
prometeu que o piso chegaria a cem dólares até o final de seu governo.

A desvinculação surtiu efeitos positivos. Entre setembro de 1987 e janeiro de 
1988 o salário teve reajustes médios mensais de 17,97%, ao passo que a taxa de 
inflação mensal média medida pelo IPC do IBGE ficou em 11,60%. A fase de altas 
gradativas, porém, só se sustentou até fevereiro. A partir daí, os valores reais 
do PNS começaram a oscilar. O piso chegou a um pico de 37,74% em janeiro de 
1989 e, a partir daí, voltou a cair.

Nem a promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988, com regras mui-
to mais ampliativas do salário mínimo83, teve o condão de reverter sua tendên-
cia de queda. A política parecia perder a uphand para o mercado, mas o que ficou 
evidente foi a resiliência da realidade política frente ao direito.

No II Congresso Nacional da CUT (Concut), realizado em setembro de 1986, 
uma das reivindicações era o salário mínimo em moldes bem próximos do que 
foi aprovado na Constituição84. Os constituintes, portanto, aprovaram uma re-
gulamentação do salário mínimo em consonância com a aspiração dos trabalha-
dores e que, se observada, proporcionaria àqueles que recebem o piso condições 
dignas de sobrevivência.

A primeira lei a definir o salário mínimo após a Constituição de 1988 par-
tiu de iniciativa parlamentar. A Lei nº 7.789/89 teve origem no Projeto de Lei  
no 1.482/89, do deputado Arnaldo Faria de Sá, hoje no PTB, apresentado em 

83 Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social:

 (...) V – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas ne-
cessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, 
vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preser-
vem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; (...).

84 Salário mínimo nacionalmente unificado, capaz de satisfazer efetivamente as necessidades 
normais do trabalhador e de sua família. Para determinação do valor do salário mínimo serão 
consideradas as despesas com alimentação, habitação, educação, vestuário, transporte, higie-
ne, saúde e lazer. As bases e fundamentos para fixação do valor do mínimo serão obtidos no 
levantamento mensal do custo de vida, através de pesquisas realizadas pelo Dieese, FGV, IBGE. 
Sempre que o levantamento do custo de vida indicar o percentual de 5%, ocorrerá o reajuste 
automático do salário mínimo.
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fevereiro de 1985. Diga-se de passagem que, em toda a história, houve ape-
nas duas leis de iniciativa parlamentar definindo o valor do salário mínimo: a 
7.789/89 e a 8.542/92, esta originária de projeto de lei do depu tado Paulo Paim.

A Medida Provisória no 154, de 15 de março de 1990, que lançou os fundamen-
tos do Plano Collor, já no governo Fernando Collor de Mello, revogou a Lei nº 
7.789/89 e definiu que os salários, em geral, teriam um patamar mensal de rea-
juste mínimo. Essa correção seria aplicada também ao salário mínimo. O Plano 
Collor definiu que, além dos reajustes salariais gerais, o salário mínimo estaria 
sujeito a uma sistemática específica de valorização. A Medida Provisória no 154 
previa que a cada trimestre, sempre que o reajuste dos salários ficasse aquém da 
variação acumulada dos preços de uma cesta de produtos – definida em portaria 
do ministro da Economia, Fazenda e Planejamento –, o salário mínimo teria um 
reajuste automático. Além da recomposição de seu valor real em relação a essa 
cesta de produtos, haveria um acréscimo de 5%. Do percentual de reajuste total, 
seriam deduzidas as correções mensais pela inflação.

O texto que prevaleceu no Congresso e se transformou na Lei no 8.030/90 dispôs 
que a portaria teria que incluir itens alimentícios, remédios, materiais de higiene, 
serviços básicos, inclusive transportes. Além disso, os reajustes seriam bimestrais 
a partir de junho. Em agosto, o ganho real foi fixado em 6,09%. Essas alterações, 
por um lado, aproximam a política salarial do programa previsto na Constituição 
que havia sido recentemente promulgada ao definir as despesas a que deveria es-
tar vinculado o valor do salário mínimo e, por outro lado, restauram em parte as 
regras da Lei no 7.789/89, que teve origem no próprio Parlamento.

De acordo com a MP no 154, o governo se incumbiria de estabelecer apenas os 
percentuais mínimos, para manter alguma paridade entre os salários e o nível 
geral de preços. Trabalhadores e empregadores poderiam, de comum acordo, 
combinar aumentos maiores. Não havia amarras à livre negociação dos salários, 
como no regime militar.

A pressão inflacionária fez o governo editar o Plano Collor II, delineado na Me-
dida Provisória no 295, de 31 de janeiro de 1991. O texto previa que o salá-
rio mínimo passaria a ter apenas dois reajustes anuais definidos pelo ministro 
da Economia, Fazenda e Planejamento – um em fevereiro, outro em agosto. O 
Congresso alterou profundamente a proposta do governo. Na lei de conversão 

85 Diário do Congresso Nacional (Seção I), 24 de fevereiro de 1989, p. 331.
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(8.178/91), os valores do salário mínimo previstos para fevereiro e março foram 
mantidos, mas foram fixados abonos salariais para compensar o congelamento 
salarial. O abono foi uma saída para aumentar a renda dos trabalhadores sem 
impactar as contas da Previdência, já que ele não seria devido aos aposentados 
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A previsão de que os reajustes do 
salário mínimo seriam apenas em agosto e fevereiro de cada ano não prevaleceu 
na lei de conversão em termos práticos. Os reajustes deixaram de ser bimestrais, 
mas os abonos iriam recompor as perdas sem afetar o caixa da Previdência.

Em abril de 1991, o presidente Fernando Collor enviou à Câmara o Projeto de Lei 
no 638, que propunha uma política para valorização do salário mínimo. O texto 
aprovado na Câmara e ratificado no Senado ficou bastante alterado. Convertido 
na Lei nº 8.222, com vários vetos do presidente Collor, um deles incidindo sobre o 
dispositivo que incorporava definitivamente ao salário todas as vantagens aprova-
das em convenção ou acordo coletivo no contrato de trabalho. O presidente vetou 
também o dispositivo que fixava o salário mínimo de outubro em Cr$ 46.000,00. 
O reajuste para setembro, que elevou o piso para Cr$ 42.000,00, foi mantido.

A lei definiu ainda que, com base na proposta aprovada pela comissão técnica 
a ser criada, o Poder Executivo encaminharia ao Congresso Nacional um pro-
jeto de lei com uma nova política para o salário mínimo. Seriam definidas na 
proposição as regras sobre o valor, a composição e a metodologia da aferição 
mensal do custo do conjunto ideal de bens e serviços que formariam a base de 
cálculo do salário mínimo e ainda a sistemática de reajuste e de valorização do 
piso (art. 9º, § 3º).

A comissão técnica prevista na Lei nº 8.222 começou a funcionar em 16 de 
dezembro de 1991 e entregou seu parecer à Presidência da República em 9 
de março. O colegiado, contudo, não realizou a principal tarefa que dele se 
esperava: a definição de uma cesta de bens e serviços que correspondesse às 
necessidades básicas do trabalhador e de sua família, como previsto no artigo 
7º da Constituição. 

Para a comissão, essa definição era impraticável em razão da inexistência de te-
orias aceitáveis para determinar as quantidades de cada um dos itens a que o 
valor do salário mínimo deveria satisfazer, à exceção do item alimentação. Para 
a comissão, a dificuldade se devia às diferenças observadas nas quantidades dos 
bens e serviços e nos custos correspondentes nas diversas regiões do país. A 
proposta era deixar a solução desse problema para estudos posteriores.
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Consensualmente, o colegiado sugeriu a criação do Índice para Reajuste do Sa-
lário Mínimo (IRSM). O indicador, a ser calculado e divulgado mês a mês pelo 
IBGE, refletiria a evolução mensal do custo de vida das famílias com renda de 
até dois salários mínimos. As estruturas de ponderação utilizadas se baseariam 
em dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares realizada pelo Instituto entre 
março de 1987 e fevereiro de 1988. Os gastos com previdência, porém, não en-
traram na pesquisa, e a comissão propôs que essa falha fosse saneada em revisão 
posterior (HERRLEIN e BASTOS, 1992, p. 58).

Em abril de 1992 o salário mínimo atingiu o menor valor de sua história, chegan-
do a R$ 186,11.86 No dia 20 daquele mês o governo enviou à Câmara o Projeto 
de Lei no 2.747, que havia ficado prometido na Lei nº 8.222. Em vez de definir a 
política de valorização do salário mínimo com base no parecer da comissão técni-
ca, porém, a proposta reformulava toda a política salarial definida na lei anterior.

O governo estava disposto a desindexar o salário mínimo, mas caminhava deva-
gar nesse sentido. A proposta mantinha ainda forte vinculação entre o piso e a 
parcela salarial de três salários mínimos para todos os trabalhadores, mecanismo 
parecido com o implantado pelo regime militar na Lei nº 6.708/79. Essa faixa 
remuneratória seria reajustada quadrimestralmente com base no Fator de Re-
ajustamento Salarial (FAS), índice indexado ao IRSM, que seria usado in natura 
apenas para a correção anual do salário mínimo. 

A versão final aprovada, que se converteu na Lei nº 8.419, ficou muito próxima 
da original, diferentemente do que ocorrera com os projetos anteriores. Mu-
dança substancial foi apenas a retirada dos dispositivos que desvinculavam o 
Benefício de Prestação Continuada do salário mínimo. O efeito da nova política 
sobre o salário mínimo foi negativo. Sua média anual ficou, no ano de 1992, em 
24,45% do valor original, contra 28,03% no ano anterior.

Em 2 de outubro Collor foi afastado da Presidência da República. Assumiu o posto 
o vice-presidente, Itamar Franco, que prometia adotar uma política salarial mais 
benéfica, mas que, no período em que esteve à frente do governo, até 1º de janeiro 
de 1995, não mudou muito o panorama do salário mínimo, que oscilou dentro da 
faixa de 19,45% a 32,76% do valor original do salário mínimo em julho de 1940.

86 Conforme Dieese. Valor atualizado pelo autor de outubro de 2008 a 31 de maio de 2009 pelo 
INPC. 
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Em 23 de dezembro de 1992, Itamar Franco promulgou uma nova lei de política 
salarial, menos restritiva que a anterior. A norma teve origem no Projeto de Lei 
no 2.146/91, do deputado Paulo Paim, que previa reajustes mensais e automá-
ticos para todos os assalariados com base no INPC, embora o texto final não 
tenha nada a ver com essa proposta. De acordo com norma aprovada, a faixa 
salarial com reajustes quadrimestrais pelo FAS passou de três para seis salários 
mínimos. Todas as remunerações abaixo desse teto, bem como o salário mínimo, 
passaram a ter antecipações bimestrais iguais a, no mínimo, 60% da variação 
acumulada do IRSM nos dois meses anteriores. 

Oitava fase do salário mínimo 

A última fase da história do salário mínimo inaugura-se com a consolidação do 
Plano Real, que vai criar a partir de 1994, no governo Itamar, as condições para 
a estabilização da economia nos anos seguintes. O plano conjugou medidas anti-
inflacionárias em várias frentes. Promovia o ajuste fiscal, com corte do gasto 
público e uma maior eficiência na arrecadação de impostos e aumento da carga 
tributária. Essa última medida também tinha efeito em outra frente, que era a 
contenção da demanda agregada. Também se procedeu à redução do meio cir-
culante, por meio da elevação do compulsório e da taxa de juros. A Selic inflada 
servia ao mesmo tempo para aumentar a captação de recursos e entorpecer a 
atividade econômica.

Ficou evidente que, em razão da vulnerabilidade da economia nas bases estabe-
lecidas pelo Plano Real, a estabilização do país teria que se consolidar em defi-
nitivo em cenário externo favorável. A oportunidade surgiu a partir do segun-
do semestre de 2001, com o início do maior ciclo de prosperidade da economia 
mundial das últimas décadas, com o PIB mundial alcançando taxas bem mais 
elevadas que as verificadas na época de implantação do Plano Real (Gráfico 3).
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Gráfico 3 – PIB real anual x salário mínimo  
real médio anual (1955–1974)

PIB mundial (1980-2009)

Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 
2009.

Concluído esse rápido panorama econômico do período em cotejo, passa-se à 
análise. 

Em 27 de fevereiro de 1994, foi editada a Medida Provisória no 434, que lançou 
o Plano Real em nível normativo. Promoveu a conversão dos salários, inclusive o 
mínimo, em Unidade Real de Valor (URV) pela média do respectivo poder aquisi-
tivo dos últimos quatro meses, a partir de março. Garantiu um salário mínimo não 
inferior ao então vigente, de CR$ 42.829,00, que foi convertido em URV 64,79. 
Dali em diante, a regra passaria a ser o reajuste anual dos contratos e dos salários.

Após convertidos em URV, os salários passaram a ser corrigidos diariamente pela 
variação média de uma cesta de índices de preços: o Índice Geral de Preços (IGP), da 
Fundação Getúlio Vargas; o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), da Fundação Ins-
tituto de Pesquisas Econômicas (Fipe); e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (INPC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

De julho em diante, quando se realizou a primeira emissão da nova moeda, o 
Real, a indexação salarial foi mantida, mas os reajustes passaram a ser anuais, 
na data-base de cada categoria. O salário mínimo também seria reajustado uma 
vez por ano, e de acordo com o IPCr, índice criado para apurar a inflação em Real. 
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O IRSM foi extinto. A mudança significava que o piso não teria aumento real ga-
rantido. Os trabalhadores em geral foram afetados, pois o Plano impôs controle 
a aumentos salariais por meio de negociações coletivas e às decisões normativas 
da Justiça do Trabalho. Correções predeterminadas com base na variação da 
inflação, por exemplo, foram proibidas. 

Na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, que resultou da MP no 434, assim como 
nas seguintes que a reeditaram, havia um dispositivo incluído pelos parlamen-
tares que previa que, em 30 dias, o Poder Executivo enviaria ao Congresso um

“(...) projeto de lei dispondo sobre a elevação do 
valor real do salário mínimo, de forma sustentável 
pela economia, bem assim sobre as medidas ne-
cessárias ao financiamento não inflacionário dos 
efeitos da referida elevação sobre as contas públi-
cas, especialmente sobre a Previdência Social.”

Para cumprir o previsto, Itamar Franco apresentou à Câmara, em 27 de junho 
de 1994, o Projeto de Lei no 4.677, que previa o reajuste do salário mínimo de 
R$ 64,79 para R$ 70 em setembro de 1994. A versão final aprovada no Plená-
rio na Câmara, confirmada no Senado, e que foi à sanção em janeiro de 1995, 
trouxe algumas mudanças. O reajuste para R$ 100 foi reprogramado para feve-
reiro e abriu-se a possibilidade de descontar do aumento anual previsto na Lei  
nº 8.880/94 os percentuais concedidos ao longo dos 12 meses subsequentes ao 
aumento anterior. Em fevereiro, o ministro da Previdência, Reinhold Stephanes,  
publicou um artigo em que afirmava que o reajuste do salário mínimo para  
R$ 100, previsto no projeto, “colocaria em risco o Plano [Real], além de agravar o 
déficit da Previdência em alguns estados e centenas de municípios”.87

Naquele mesmo mês, Fernando Henrique Cardoso, que assumira a Presidên-
cia em 1º de janeiro de 1995, vetou o projeto, invocando os mesmos motivos 
alegados por Stephanes. O presidente prometeu, porém, que enviaria ao Con-
gresso projetos de lei para modificar a legislação de custeio e benefícios da Pre-
vidência para racionalizar e disciplinar a concessão de benefícios e acabar com  
“ambiguidades” que, por exemplo, facilitavam ao segurado conquistar direitos 
contra o INSS na Justiça:

87 Conj. Social, Brasília, v. 6, n. 2, p. 5-6. fev, 1995.
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“Uma vez aprovadas estas alterações, estarão cria-
das as condições para que eu possa determinar – e 
o farei – o início de um processo de incremento do 
valor do salário mínimo, compatível com a capa-
cidade de financiamento da Previdência Social e 
com os compromissos políticos deste governo.”88 

O governo finalmente enviou à Câmara o projeto de lei prometido (PL no 199) 
em março de 1995. Em vez de uma política nacional do salário mínimo, a pro-
posta previa apenas um reajuste real acima da inflação. O piso passava de R$ 70 
para R$ 100 em maio daquele ano, o que equivalia a um aumento nominal de 
42,85%. A proposta incluía várias alterações na legislação previdenciária, con-
forme antecipado pelo presidente na mensagem de veto ao PL no 4.692/94.

Exceto pelo salto notável do salário mínimo de 2005 para 2006, a escalada no 
valor real do mínimo manteve-se mais ou menos uniforme em todo o período 
que se inicia em 1995. Desde o início do governo Lula, porém, a política ganhou 
mais consistência, sendo até perceptível uma inclinação um pouco mais acentu-
ada da curva de valorização a partir de 2005. Essa alteração partiu de atuação 
política do Congresso Nacional, como se verá abaixo, embora haja um esforço  
para atribuir a paternidade do programa de recuperação do salário mínimo ao 
Poder Executivo. 

A história das curvas do salário mínimo tem como últimos lances as medidas to-
madas durante o governo Lula, iniciado em janeiro de 2003. Havia grande insegu-
rança em setores da sociedade sobre o rumo que tomaria o governo do Partido dos 
Trabalhadores, que, pela primeira vez, chegava à Presidência da República. 

A equipe econômica montada por Lula aproveitou a janela de oportunidade da 
renovação política e o bom momento da economia internacional, que favorecia 
as exportações e o acúmulo de divisas, para sanar as fragilidades macroeconômi-
cas não sanadas pelo Plano Real. Não houve, porém, mudanças estruturais nos 
ajustes efetivados até então. A política de perseguir metas de inflação e produzir 
superávits primários foi mantida. O Brasil passava para o mundo um claro sinal 
de maturidade política e institucional. A queda subsequente do risco Brasil até a 
certificação do país com o investment grade, em abril de 2008, coroaram a políti-
ca econômica do governo Lula.

88 Mensagem Presidencial no 180, de 8 de fevereiro de 1995.
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Levantamento do Dieese concluiu que, durante o governo Lula, os ganhos 
reais do salário mínimo acumulados até 1º de fevereiro de 2009 foram de 
44,95%, bem abaixo do aumento de 74,2% dos servidores do Poder Executi-
vo, mas significativamente superiores aos observados entre os trabalhado-
res do setor privado, com carteira assinada ou não, que, como visto, ficaram 
em 8,7% no período.

A variação do salário mínimo está detalhada na Tabela 6.

Tabela 6 – Reajustes do salário mínimo no governo Lula (2003-2009)

Início da vigência 
do reajuste

Salário mínimo 
nominal (R$)

Reajuste  
nominal (%)

INPC desde 
o último rea-
juste (%)

Reajuste 
abatido INPC 
(%)

Abril de 2002 200 - - -
Abril de 2003 240 20 18,54 1,23
Maio de 2004 260 8,33 7,06 1,19
Maio de 2005 300 15,38 6,61 8,23
Abril de 2006 350 16,67 3,21 13,04
Abril de 2007 380 8,57 3,30 5,10
Março de 2008 415 9,21 4,98 4,03
Fevereiro de 2009 465 12.05 5,92 5,79
Total do período - 132,50 60,40 44,95

Fonte: Dieese, Nota Técnica 79, fevereiro de 2009, p. 4.

Em 2003, ao assumir a Presidência da República, porém, Lula chancelou a mes-
ma política para o salário mínimo iniciada no governo anterior, com reajustes 
anuais discricionários, um pouco acima da inflação. Aumentou o piso de R$ 200 
para R$ 240 em abril de 2003, e para R$ 260 em 2004. 

A base do governo se esforçou muito para aprovar esse último reajuste. A pro-
posta da oposição de aumentar o mínimo para R$ 275 foi derrubada por 266 
votos contra 167 após muita negociação política nos bastidores. É impossível 
dimensionar os custos políticos de uma política de constrição do salário mí-
nimo, mas o governo Lula tomou consciência deles por ocasião do reajuste de 
2004. Para convencer deputados e senadores a votar contra a própria consciên-
cia e a se sujeitarem à punição política por parte da opinião pública, o Palácio do  
Planalto precisa oferecer-lhes elevadas compensações que, em períodos eleito-
rais, tornam-se ainda mais caras, praticamente impagáveis.
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Lula assumia a posição política de manter o salário mínimo sob controle para 
salvaguardar a solidez da economia. Essa posição ortodoxa, porém, devido aos 
altos custos políticos, foi flexibilizada em 2005 e abandonada em 2006.

Segundo o Dieese, desde 2004, por ocasião da III Marcha pelo Salário Mínimo, 
as centrais sindicais começaram a atuar de maneira conjunta para que o governo 
estabelecesse e implementasse uma política de valorização do salário mínimo. 
Ao criar uma comissão quadripartite, com “objetivo de propor programa de for-
talecimento do salário mínimo”, e ao editar a Medida Provisória no 248, aumen-
tando o piso de R$ 260 para R$ 300, em abril de 2005, o governo já estaria 
respondendo à pressão sindical.89

No esforço para assumir o protagonismo da política de valorização do salário 
mínimo, tanto as organizações sindicais como o Palácio do Planalto negligen-
ciam o papel fundamental do ícone maior da democracia brasileira, que é o Con-
gresso Nacional. O Parlamento brasileiro hoje é intensamente permeável aos 
consensos sobrepostos, para usar o consagrado termo de Rawls (2008).

Em 25 de outubro de 2005, os presidentes da Câmara e do Senado – na época, 
Aldo Rebelo e Renan Calheiros – assinaram o Ato Conjunto 3, que criou a Co-
missão Especial Mista do Salário Mínimo. O ponto mais importante do relatório 
final do colegiado, publicado em 4 de outubro de 2006, foi a sugestão de uma 
política de valorização permanente do salário mínimo, com base na política do 
Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance, o SMIC francês. Pela pro-
posta aprovada pela comissão mista, o salário mínimo teria aumento anual igual 
à inflação medida pelo INPC mais duas vezes a variação real do PIB apurados no 
exercício anterior.

“A proposta da comissão de antecipar o reajuste 
de 2007 de abril para março e daí em diante fazer 
recuar a data-base do reajuste um mês por ano, 
até que seja fixada definitivamente em janeiro, 
foi aproveitada in totum no projeto do governo.” 

O presidente Lula, por fim, fechou o acordo com a representação dos trabalhado-
res com base no relatório aprovado no Congresso, consubstanciado no Projeto 
de Lei no 1. A proposta foi encaminhada pela Presidência da República à Câmara 

89 Conforme Dieese, Nota Técnica 79, fev. 2009, p. 2.
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dos Deputados em 2 de fevereiro de 2007. O projeto prevê o reajuste do salário 
mínimo igual à variação do INPC desde o último reajuste mais o percentual do 
aumento real do PIB do exercício anterior ao último. Essa nova política iria per-
durar de 2007 a 2011, período em que os reajustes serão antecipados um mês 
por ano até chegar, em 2010, a janeiro, que passará a ser a data base dos aumen-
tos do salário mínimo dali em diante. Até 31 de dezembro de 2011, o presidente 
da República, de acordo com o projeto, enviará uma nova proposta de valoriza-
ção do salário mínimo para vigorar de 2012 até 2023.

O projeto já foi aprovado na Câmara e no Senado, mas nessa última Casa com 
uma emenda de Paulo Paim que estende os reajustes do mínimo aos benefícios 
da Previdência, medida que também estava prevista no relatório final da comis-
são mista. Essa mudança, acatada em grande medida em razão de mobilização 
das centrais, travou a tramitação da proposta. A emenda foi aprovada pela co-
missão especial da Câmara, mas o governo tem obtido sucesso em impedir sua 
aprovação no Plenário.

Mesmo sem ter sido o projeto convertido em lei, o Palácio do Planalto tem se-
guido, de maneira discricionária, as regras nele estabelecidas nos aumentos con-
cedidos desde 2007. Os ganhos reais no governo Lula não variaram muito da 
tendência iniciada em 1995. A política de valorização do salário mínimo atual, 
mantida a variação do PIB nos últimos anos, como demonstrado, tende a fazer 
reduzir o grau de inclinação da curva de apreciação do piso. Se mantida no tem-
po, é provável que o salário mínimo ainda leve décadas para chegar ao nível de 
julho de 1940.
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A PERCEPÇÃO PARLAMENTAR 
DA DEFICIÊNCIA A PARTIR DA ANÁLISE 

DE PROJETOS DE LEI RELACIONADOS 
À TEMÁTICA APRESENTADOS 

NO PERÍODO DE 2003 A 2008
Symone Maria Machado Bonfim

Introdução

A luta por reconhecimento social de grupos até então ignorados ou sub-repre-
sentados tem sido uma constante na agenda política das sociedades ocidentais 
contemporâneas. Esse processo pressupõe a ratificação da dignidade intrínse-
ca do indivíduo com base na igualdade de direitos entre todos os membros do 
corpo social, bem como no respeito às suas diferenças, estendendo o conceito 
de cidadania para grupos que antes sofriam de invisibilidade sociopolítica.

O tema do reconhecimento alcançou as pessoas com deficiência, segmento 
populacional historicamente alijado dos momentos decisórios das sociedades 
a que pertenceram. Se considerarmos a história da humanidade, a percepção 
social da deficiência evoluiu de forma lenta, mas gradual. Seguindo a linha do 
tempo, o percurso passou do extermínio à integração, entremeado por diver-
sas etapas de segregação. Se, no início, a deficiência era vista como algo fora da 
esfera do humano, a ascensão do cristianismo transformou o assistencialismo 
aos deficientes em um meio de purificação moral e espiritual sem, contudo, ti-
rar essas pessoas da margem da sociedade. O iluminismo e sua consequente 
racionalidade, não obstante tenham colocado a deficiência na esfera da condição 
biológica humana, trouxeram junto a noção de normalidade que, ao eleger um 
padrão universal de homem, passou a considerar legítimo um tratamento dife-
renciado aos “desviantes”. Essa diretriz intensificou o surgimento de estigmas, 
preconceitos, estereótipos e discriminações em relação às pessoas com deficiên-
cia, grupo representativo, por excelência, dos desvios em relação às formas e va-
lores considerados “normais” (AMARAL, 1994, p. 14; CHARLTON, 2000, p. 4).
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Nesse contexto, é relevante mencionar que a experiência da deficiência, dife-
rentemente de outras situações em que ocorre a negação do reconhecimento 
social, como nas questões de gênero e raça, pode ocorrer a qualquer pessoa, em 
qualquer momento de sua existência, principalmente na idade avançada. Porém, 
mesmo sendo uma parte significativa da condição humana, ainda é vista como 
uma anormalidade, uma degradação passível de eliminação ou punição social.

Sem desconsiderar que essas patologias sociais, juntamente com o assistencia-
lismo, ainda são perceptíveis nas relações intersubjetivas da pessoa com defici-
ência, a segunda metade do século XX presenciou um avanço mais significati-
vo no tratamento social desse segmento populacional. O advento da Segunda 
Guerra Mundial, que aumentou geometricamente o número de pessoas com 
deficiência, também provocou uma reavaliação dos direitos humanos calcada na 
ética moderna, que pugna pela igualdade de direitos. Essa mudança conceitual 
foi mais sensível para a pessoa com deficiência a partir da divulgação, pela ONU, 
de documentos como a Declaração do Direito das Pessoas Deficientes, surgida 
em 1975, e da adoção de medidas como a eleição do ano de 1981 como o Ano 
Internacional da Pessoa Deficiente (AMARAL, 1994, p. 15).

A mobilização para aquisição de visibilidade política e defesa de seus direitos 
tomou corpo a partir da década de 1960, quando, na esteira de outros movi-
mentos pelos direitos civis, como o movimento negro e o movimento feminista, 
iniciou-se a luta pela mudança de paradigmas sociais, refletida na busca pela 
proteção dos direitos e promoção da autonomia, autodeterminação, indepen-
dência, bem como na eliminação de barreiras, preconceitos ou discriminação 
de qualquer espécie. Ao se considerar a deficiência como uma categoria moral e 
política, passou-se a exigir que a sociedade promovesse o reconhecimento das 
pessoas com deficiência.

Embora o movimento tenha eclodido em diversos países, adquiriu expressiva 
representatividade nos Estados Unidos e no Reino Unido. Com efeito, a política 
da deficiência buscou a mudança de respostas governamentais, mudanças nas 
relações interpessoais e mudanças de identidade no nível individual, haja vista 
que a invisibilidade grupal e a opressão social constituem experiências comuns 
às pessoas com deficiência, independentemente de sua nacionalidade (SHAKES-
PEARE e WATSON, 2001, p. 547). Se, nos Estados Unidos, a luta foi focada na 
conquista de direitos civis e na proibição de discriminação em razão da defici-
ência, o movimento inglês formulou um arcabouço teórico que justificava suas 
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reivindicações por um tratamento igualitário substantivo. Os dois movimentos 
tinham, em comum, a intenção de mudar radicalmente a posição das pessoas 
com deficiência na sociedade, que deixariam de ser vistas como fardos sociais e 
passariam a protagonizar sua própria história.

No final dos anos setenta, aproveitando o clima político favorável, o movimen-
to ganhou força no Brasil. Surgiram as primeiras organizações representativas 
das pessoas com deficiência que não mais buscavam obter recursos para ma-
nutenção de ações caritativas, mas visavam a igualdade de direitos em relação 
aos demais cidadãos, tomando consciência de que suas dificuldades advinham, 
prioritariamente, da maneira como a sociedade os tratava. Na esteira dos mo-
vimentos internacionais e apoiados em resoluções da ONU, essas organizações 
passaram a ter uma atuação política mais expressiva, que redundou na inserção, 
no texto da Constituição Federal de 1988, do reconhecimento formal dos direi-
tos de cidadania desse segmento.

Com efeito, a carta política de 1988 constitui o marco delimitador da visibilidade 
das demandas das pessoas com deficiência no Brasil. Todavia, verifica-se ainda 
um enorme distanciamento entre os postulados teóricos e sua efetivação, embo-
ra não sejam desprezíveis as conquistas advindas dos textos legais. Ressalte-se 
que, a partir de então, a legislação infraconstitucional federal relativa às pessoas 
com deficiência tem-se tornado bastante extensa, igualando-se, no que tange à 
qualidade e ao conteúdo, às legislações mais avançadas do mundo. Contudo, a 
batalha para a concretização das disposições legais está longe de ser concluída, 
situação agravada pelas atitudes de discriminação e preconceito que ainda per-
meiam grande parte das relações sociais. Além disso, esse grupo social reproduz 
o quadro da desigualdade social brasileira, haja vista que a maioria das pessoas 
com deficiência no Brasil encontra-se marginalizada, vivendo muitas vezes em 
condições sub-humanas, sem acesso aos mais básicos direitos de cidadania.

Teoria do reconhecimento de Axel Honneth

A compreensão dessa configuração, em que os movimentos sociais assumem 
um lugar de destaque e levantam questões como identidade, preconceito, dis-
criminação, estigma, estereótipos, invisibilidade, traz à tona a possibilidade de 
utilização de referenciais teóricos potencialmente explicativos da nova realidade 
das relações sociais, entre os quais merece destaque a teoria do reconhecimento, 
proposta por Axel Honneth.
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Fortemente influenciado pela intuição hegeliana, Honneth defende que a luta 
por reconhecimento constitui a base dos conflitos sociais, que ocorrem quando 
esse reconhecimento não acontece. No entanto, não é suficiente o reconheci-
mento da injustiça no plano cognitivo; é preciso seu reconhecimento também 
em termos práticos. Destarte, faz-se necessária a definição de critérios norma-
tivos abstratos que possam ser utilizados na análise dos conflitos sociais con-
temporâneos com o intuito de identificar quais são as formas morais relevantes 
de privação, de sofrimento e de humilhação geradas pelo não reconhecimento 
intersubjetivo para, então, partir-se para a identificação das correspondentes 
formas positivas de reconhecimento (HONNETH, 1992, 2003).

No esteio dessa constatação, Honneth sistematiza uma tipologia tripartite das 
formas de desrespeito, para averiguar em que medida essas experiências indi-
viduais, que afetam a integridade moral do sujeito, podem influir no surgimen-
to dos conflitos sociais (HONNETH, 2003, p. 213-224). “A primeira forma de 
desrespeito, maus-tratos físicos e violação corporal diz respeito à alienação do 
controle da pessoa sobre si mesma. Esse insulto produz um dano psicológico 
superior à dor física, pois a pessoa é ferida em sua autoimagem” (HONNETH, 
2003, p. 214-215).

A segunda forma, privação de direitos, refere-se à exclusão ou ostracismo imposto 
a um membro da sociedade que tem a posse de certos direitos, então garantidos 
aos demais membros, estruturalmente negada. A negação continuada provoca na 
pessoa a sensação de rebaixamento moral, afetando, por consequência, seu autor-
respeito (HONNETH, 1992, p. 191-192). A terceira forma de desrespeito, degra-
dação e ofensa, relaciona-se à depreciação do estilo de vida individual ou grupal, 
que é visto como inferior e inadequado aos valores vigentes numa determinada 
comunidade (HONNETH, 2003, p. 218).

Baseado no argumento de que o reconhecimento mútuo é o meio pelo qual o 
sujeito pode construir uma autoimagem positiva que lhe dê sustentação moral 
e capacidade de ação, Honneth elabora, em correlação com a tipologia tripar-
tite de desrespeito, uma tipologia positiva das formas de reconhecimento. A 
primeira forma de reconhecimento, respeito à integridade corporal do sujeito, 
refere-se à afeição e encorajamento recebidos dos que lhe são próximos e com os 
quais possui vínculos afetivos. Essas atitudes positivas grupais lançam as bases 
psicológicas para que ele possa, posteriormente, desenvolver atitudes de autor-
respeito (HONNETH, 2003, p. 139-140).
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A segunda forma, igualdade de direitos, concebe o sujeito em posição de igualda-
de com seus congêneres no que tange a direitos e deveres. A partir do reconhe-
cimento legal, o indivíduo passa a adotar, em relação a si mesmo, uma atitude 
positiva de autorrespeito e passa a buscar a aplicação efetiva da legislação que 
prevê essa igualdade. A terceira forma de reconhecimento, estima social, corres-
ponde ao respeito e ao apreço que o indivíduo recebe do seu grupo social, um si-
nal claro de aceitação de suas escolhas, peculiaridades e habilidades. O princípio 
da solidariedade permeia essa etapa do reconhecimento e pressupõe a ocorrên-
cia de relações simétricas entre os membros do corpo social. Ademais, essa etapa 
guarda estreita relação com desempenho e capacidade de contribuição para o 
bem-estar social, apresentando uma forte ligação, portanto, com o mundo do 
trabalho (HONNETH, 2003, p. 186-188).

Honneth assevera que nem todas as situações de desrespeito podem se trans-
formar em motivação para a luta por reconhecimento, porquanto só podem 
ser publicizadas as dimensões passíveis de generalização, a exemplo da dimen-
são do direito e da solidariedade (2003, p. 256-258). Assim, a ação só se inicia 
quando o potencial cognitivo inerente aos sentimentos de vergonha, desprezo 
e vexação evolui em direção a uma convicção moral que, em grande medida, 
depende de como o ambiente social e cultural dos sujeitos se delineia. Por con-
seguinte, a motivação para que se leve a cabo uma luta por reconhecimento 
depende da pré-existência de suportes históricos e sociológicos adequados. 
Nesse contexto, os movimentos sociais constituem uma arena por excelência 
das lutas por reconhecimento no mundo contemporâneo, uma vez que possi-
bilitam articulação e manifestação de uma resistência política positiva (HON-
NETH, 1992, p. 199-200).

Considerando-se a intenção de Honneth de criar um modelo teórico que possi-
bilitasse uma leitura das mudanças sociais contemporâneas, surge o desafio de 
fazer uso da teoria do reconhecimento honnethiana como ferramenta de análise 
do processo de reconhecimento das pessoas com deficiência, grupo que viven-
ciou, qualquer que seja o período histórico considerado, diversas experiências 
de desrespeito, mas que conseguiu, a partir da eclosão do movimento social em 
defesa de seus interesses, mudanças de paradigmas significativas. Assim, será 
interessante investigar como o processo tem sido assimilado pela sociedade bra-
sileira, a partir da percepção do Poder Legislativo, mediante análise de amostra 
da produção legislativa voltada para esse segmento.
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Percepção parlamentar da deficiência, com base em projetos  
de lei apresentados no período de 2003 a 2008

No trabalho de consultoria legislativa da Câmara dos Deputados, deparamo-nos 
com uma miríade de projetos de lei relacionados à temática da deficiência, nas 
mais variadas áreas. Percebe-se, entretanto, que muitas propostas não guardam, 
em princípio, estreita relação com o conjunto de leis atinentes a esse segmento, 
aprovadas a partir da Carta de 1988, que já refletem os novos paradigmas relati-
vos à deficiência, a seguir apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 – Leis relativas à deficiência  
aprovadas após a Constituição de 1988

Lei no Iniciativa Tramitação
7.853/89 Poder Executivo (PL no 919/88) 13 meses
8.112/90 (art. 5º, § 2º) Poder Executivo (PL no 5.504/90) 4 meses 
8.160/91 Poder Legislativo (PL no 2.648/91) 19 meses
8.213/91 (art. 93) Poder Executivo (PL no  825/91) 3 meses
8.383/91 Poder Executivo (PL no 2.159/91) 1 mês e 25 dias
8.686/93 Poder Executivo (PL no  2.485/92) 16 meses
8.687/93 Poder Legislativo (PL no  1.189/88) 56 meses
8.742/93 (arts. 20 e 21) Poder Executivo (PL no  4.100/93) 3 meses 
8.899/94 Poder Legislativo (PL no 534/91) 38 meses
8.989/95 Poder Executivo (MPV no 856/95) 4 meses
9.394/96 (arts. 58 a 60) Poder Legislativo (PL no 1.258/88) 96 meses
9.615/98 Poder Legislativo (PL no 1.159/95) 28 meses
9.656/98 (art. 14) Poder Legislativo (PL no 4.425/94) 51 meses
9.867/99 Poder Legislativo (PL no 4.688/94) 64 meses
10.048/00 Poder Legislativo (PL no 3.403/92)  96 meses
10.098/00 Poder Executivo (PL no 4.767/98) 26 meses
10.216/01 Poder Legislativo (PL no 3.657/89) 126 meses
10.226/01 Poder Legislativo (PLS no 57/99) 27 meses 
10.436/02 Poder Legislativo (PLS no 131/96) 70 meses 
10.708/03 Poder Executivo (PL no 1.152/03) 2 meses
10.753/03 Poder Legislativo (PLS no 186/01) 25 meses 
10.845/04 Poder Executivo (MPV no 139/03) 4 meses
11.096/05 (art. 2º) Poder Executivo (MPV no 213/04) 4 meses
11.126/05 Poder Legislativo (PLS no 181/01) 45 meses 
11.133/05 Poder Legislativo (PLS no 379/03) 13 meses
11.303/06 Poder Legislativo (PL no 5.588/01) 53 meses
11.520/07 Poder Executivo (MPV no 373/07) 4 meses

Fonte: Brasil, 2007a.
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Destarte, o objetivo dessa análise qualitativa intencional é verificar em que me-
dida as proposições parlamentares sobre a deficiência refletem os novos para-
digmas90 relativos à matéria, muitos dos quais já constam da legislação aprovada 
após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Para sua consecução, foi 
identificada a produção de proposições legislativas relativas à pessoa com de-
ficiência de 2003 a 2008, no que se refere a quantidade e áreas de interesse91. 
Ressalte-se que a análise se estrutura com base na seguinte hipótese: os projetos 
de lei de autoria dos deputados não refletem as posições de vanguarda presentes 
no arcabouço jurídico relativo à deficiência, pois tratam de temas residuais àque-
las leis ou representam um retrocesso em relação àquelas conquistas políticas, 
tendo em vista seu viés assistencialista.

Na amostra, foram incluídos 431 projetos de lei (PLs) apresentados no período  
2003-2008 que tinham a deficiência como tema central ou tratavam de assuntos 
relacionados ao tema. Na seleção desses projetos de lei, não se levou em con-
sideração se a proposição teve uma tramitação regular ou se foi arquivada. Do 
universo de proposições apresentadas no período considerado, foram excluídas 
propostas de iniciativa do Poder Executivo, dada a exiguidade do número – cinco 
proposições em seis sessões legislativas – e o enfoque primeiro dessa análise, 
qual seja, verificar a percepção do parlamentar sobre o tema deficiência, a par-
tir de propostas originárias da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal92. 
Também foram excluídas do universo amostral proposições que tratavam tan-
gencialmente do tema “deficiência”.

A categorização das proposições foi feita a partir do exame das ementas dos proje-
tos de lei, o que resultou na seleção dos seguintes temas: acessibilidade, assistência 

90 Em síntese, os novos paradigmas seriam os seguintes: garantia da igualdade material entre 
as pessoas com deficiência e os demais cidadãos, por meio de ações que assegurem o efetivo 
exercício de direitos fundamentais, como saúde, acessibilidade, educação, entre outros; dire-
cionamento das ações relativas às pessoas com deficiência pelo paradigma da inclusão social, 
que prevê a modificação da sociedade para sua regular inserção; prevalência do modelo social 
de deficiência sobre o modelo individual (modelo médico) de deficiência.

91 Saliente-se que, embora fosse possível incluir outras variáveis na análise, como vinculação 
partidária e base territorial do proponente, número de propostas apresentadas, tendo em 
vista o objetivo desse subitem, qual seja, verificar a percepção do parlamentar sobre o tema 
deficiência, a partir de propostas originárias da Câmara dos Deputados, optou-se por restringir 
a análise às duas variáveis supramencionadas. Isso não impede que, em trabalhos futuros, seja 
realizada uma análise mais abrangente da matéria. 

92 É oportuno destacar que foram incluídas propostas iniciadas do Senado Federal que devem ser 
avaliadas pela Câmara dos Deputados, na condição de Casa Revisora.
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social, direitos e garantias, direito penal, educação, habitação, isenções e incenti-
vos, previdência social, saúde, trabalho e outros. Quando as ementas não eram 
suficientemente elucidativas, foram consultados os textos dos próprios PLs e, no 
caso de ainda haver dúvidas quanto à categorização, foram observados aspectos 
que possibilitassem identificar se o assunto, no campo legislativo, já era ligado a 
alguma área específica. A título de ilustração, usar-se-á o exemplo da proposta de 
doação de cadeiras de rodas a pessoas com deficiência por meio do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Embora, a princípio, o assunto pareça mais ligado à assistência 
social, a lei que institui o SUS já determina a assistência terapêutica integral, o 
que pressupõe o fornecimento de órteses e próteses a quem necessite. Por sua vez, 
na categoria “outros”, foram incluídos os projetos que tratam de temas variados, 
como as propostas de Estatuto das Pessoas com Deficiência, bem como as propo-
sições em que o tema deficiência não é o foco principal.

A amostra específica, constituída de 431 proposições, foi constituída conforme 
a disposição exibida na Tabela 1:

Tabela 1 – Projetos de lei relativos à pessoa com deficiência 2003-2008

Categorias 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total
Acessibilidade 27 19 32 14 27 15 134
Assistência social 11 7 9 1 18 4 50
Direitos e garantias 4 3 5 2 5 2 21
Direito Penal 4 3 3 1 4 - 15
Educação 5 4 3 2 7 5 26
Habitação - 3 - 1 - 2 6
Isenções e incentivos 21 8 10 8 18 23 88
Previdência Social - 2 2 1 - - 5
Saúde 3 4 4 3 3 3 20
Trabalho 9 5 4 3 6 12 39
Outros 3 5 2 5 7 5 27
Total 87 63 74 41 95 71 431

Fonte: Sistematização da pesquisadora, a partir de informações de projetos de lei 
relativos à deficiência, no período 2003-2008, disponibilizadas pelo Centro de Docu-
mentação e Informação (Cedi), da Câmara dos Deputados.
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Detalhamento das categorias

Acessibilidade – propostas que visam à acessibilidade da pessoa com defici-
ência, como categoria geral; acessibilidade da pessoa com deficiência física, do 
deficiente visual, do deficiente auditivo.

Assistência social – propostas que tratam do Benefício de Prestação Continu-
ada (BPC); concessões e auxílios; ações assistenciais.

Direitos e garantias – propostas que tratam da afirmação do direito da pessoa 
com deficiência a cultura, turismo, esporte, lazer; penalidades administrativas 
por descumprimento de direitos; direito à revisão de interdição legal; garantia 
de prioridade de atendimento em serviços e ações judiciais.

Direito penal – propostas relativas a crimes contra a pessoa com deficiência e 
ao agravamento de penas nos crimes em que a pessoa com deficiência for vítima.

Educação – proposições que dispõem sobre medidas de inclusão escolar da pes-
soa com deficiência, por meio da modificação de políticas educacionais; reserva 
de vagas para pessoas com deficiência nos diferentes níveis de ensino; ensino 
especializado e segregado para deficiências específicas.

Habitação – propostas que visam garantir a reserva de unidades para pessoas 
com deficiência em programas habitacionais. Embora pudessem ser incluídas 
na categoria acessibilidade, optamos por criar nova categoria, tendo em vista a 
existência de políticas públicas específicas para essas ações.

Isenções e incentivos – projetos de lei que versam sobre isenção de IPI; abati-
mento em IRPF; gratuidades e descontos: pedágio, meia-entrada; mensalidade 
escolar, taxas de serviços e concessões públicas; isenção de pagamento de inscri-
ção em concurso público; incentivos fiscais: contratação de pessoa com deficiên-
cia, percentual de loterias, percentual da CPMF; passe livre.

Previdência social – proposições relacionadas à aposentadoria especial para 
algumas deficiências específicas; proteção previdenciária adicional a pessoas 
com deficiência, além de prioridade no atendimento de suas demandas.

Saúde – propostas que versam sobre apoio terapêutico; plano de saúde; ações 
preventivas.
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Trabalho – propostas que tratam de temas relativos à redução de jornada para 
cuidadores; reserva de vagas em órgãos públicos ou empresas privadas; seguro-
desemprego, políticas de trabalho; reconhecimento de profissão. 

Outros – foram incluídos projetos de lei que sugerem definições de deficiência; 
efemérides – eleição de datas comemorativas da luta das pessoas com deficiên-
cia ou de deficiências específicas, além da criação de símbolos identificadores de 
ambientes inclusivos; divulgação de normas já aprovadas; mudanças de nomen-
clatura em leis já aprovadas, no que tange a determinadas deficiências; reserva 
de vagas para deficientes nos partidos políticos; exigência de cumprimento da 
legislação atinente para contratação com a administração pública; e propostas 
com mais de três áreas temáticas, como estatutos. A Tabela 2 mostra a distribui-
ção de projetos de lei por subcategorias:

Tabela 2 – Distribuição de projetos de lei por subcategorias
Categorias Subcategorias Total

Acessibilidade
(134)

garantia de acessibilidade da pessoa com deficiência 30
acessibilidade da pessoa com deficiência física 34
acessibilidade da pessoa com deficiência visual 56
acessibilidade da pessoa com deficiência auditiva 14

Assistência social
(50)

Benefício de Prestação Continuada (BPC) 44
concessões e auxílios 4
ações assistenciais 2

Direitos e garantias
(21)

afirmação de direitos 4
descumprimentos, indenizações e revisões 4
atendimento prioritário à pessoa com deficiência 13

Direito penal
(15)

crimes contra a pessoa com deficiência 9
agravamento de pena em crimes contra deficientes 6

Educação
(26)

reserva de vagas para pessoas com deficiência 8
ensino especializado – salas específicas 6
política educacional 12

Habitação
(6)

reserva de moradia para pessoas com deficiência 5
financiamento imobiliário para pessoas com deficiência 1

Isenções e incentivos
(88)

isenção de IPI 31
abatimento em IRPF 10
gratuidades e descontos 21
isenção de pagamento de inscrição em concurso público 5
incentivos fiscais para associações representativas 7
passe livre para a pessoa com deficiência 14
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(Continuação)

Fonte: Sistematização da pesquisadora, a partir de informações de projetos de lei 
relativos à deficiência, no período 2003-2008, disponibilizadas pelo Centro de Docu-
mentação e Informação (Cedi), da Câmara dos Deputados.

Na análise dos temas tratados nas proposições, observa-se, no caso da acessibili-
dade, a maior incidência de propostas voltadas para deficiências específicas, em 
detrimento da visão da categoria “deficiência” como um todo. Merece reflexão o 
fato de que os assuntos das ementas dos referidos projetos de lei já são tra-
tados, em grande medida, no Decreto nº 5.296/04, regulamentador da Lei nº 
10.098/00, que estabelece normas de acessibilidade para pessoas com deficiência 
ou com mobilidade reduzida, e além disso são detalhados pela ABNT. Outro ponto 
que merece realce é que a maior incidência da apresentação de propostas com a te-
mática “acessibilidade” ocorreu em 2005, ou seja, no ano seguinte à promulgação 
do referido decreto.

Na categoria “assistência social”, o maior número de proposições diz respeito 
ao BPC, em especial à mudança do parâmetro de renda e à concessão de outras 
prestações aos beneficiários, como o pagamento do 13º salário. Interessante 
notar a inexistência de proposta relativa à extinção ou mudança do critério que 

Categorias Subcategorias Total

Previdência social
(5)

aposentadoria especial para pessoa com deficiências especí-
ficas

1

proteção previdenciária adicional à pessoa com deficiência 4

Saúde
(20)

apoio terapêutico 13

plano de saúde 1

ações preventivas 6

Trabalho
(39)

redução de jornada de cuidadores de pessoas deficientes 10

reserva de vagas em órgãos públicos ou empresas privadas 24

seguro-desemprego 2

políticas públicas de trabalho 2

reconhecimento de profissão 1

Outros
(27)

definição de deficiência(s) 3
divulgação de normas relativas a pessoa com deficiência 3
efemérides 6
reserva de vagas para deficientes no sistema eleitoral 1
permissões e concessões 6
mudança de nomenclatura 3
matérias variadas (mais de três temas em uma proposição) 5
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define a pessoa com deficiência como aquela incapaz para a vida independente e 
para o trabalho (art. 20, § 2º, da Lei no 8.742/93), requisito que, além de extra-
polar a norma constitucional, restringe a abrangência da definição de deficiência 
e impede, por consequência, o acesso de milhares de pessoas com deficiência ao 
referido amparo assistencial e ao mundo do trabalho.

No que tange à categoria “direitos e garantias”, chama atenção a quantidade de 
projetos de lei que propõem o atendimento prioritário às pessoas com deficiência. 
Nesse ponto, vale lembrar que a Lei nº 10.048/00 e o referenciado Decreto nº 
5.296/04 já regulamentam a matéria de forma bem abrangente. O mesmo aconte-
ce em relação às proposições incluídas na categoria direito penal, em que a propos-
ta de agravamento da pena nos crimes em que a vítima tenha deficiência já está 
contemplada nas hipóteses previstas no art. 61 do Código Penal Brasileiro.

Na categoria “educação”, as propostas de aperfeiçoamento de políticas educa-
cionais vigentes são em maior número; nesse contexto, merece destaque, pela 
inovação, proposta que visa adequar a LDB à Convenção da ONU sobre os Direi-
tos das Pessoas com Deficiência, que assegura um ambiente escolar totalmen-
te inclusivo. Outro tipo de proposição recorrente é a garantia de ingresso ou a 
reserva de vagas para pessoas com deficiência nos diferentes níveis de ensino. 
Nesse ponto, convém destacar que tanto a Constituição quanto a legislação in-
fraconstitucional já garantem a matrícula compulsória de alunos com deficiên-
cia na rede regular de ensino, bem como a adequação de currículos, metodolo-
gias, instrumentos de ensino e avaliação às necessidades e potenciais de cada 
aluno. Também se repetem propostas de criação de unidades ou salas especia-
lizadas para o ensino de deficientes auditivos e visuais, matéria que causa certa 
polêmica, porquanto os novos paradigmas apontam para a inserção de pessoas 
com essas deficiências em classes regulares, com apoio especializado suplemen-
tar, enquanto algumas associações representativas de pessoas com deficiências 
sensoriais são favoráveis à manutenção de classes especializadas, com vistas ao 
atendimento mais efetivo e à preservação da cultura grupal.

Na categoria “incentivos e isenções”, a maior incidência de projetos se dá na 
isenção fiscal para aquisição de bens por pessoa com deficiência, bem como na 
proposta de gratuidade no pagamento de taxas e contribuições relativas a servi-
ços e concessões públicas. Nesse contexto, merece reflexão o critério que parece 
embasar essas proposições, qual seja, o critério de renda, como se prevalecesse 
a presunção de pobreza desse segmento social. Alternativamente, pode-se vis-
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lumbrar a adoção de uma medida compensatória da sua condição de deficiente 
e da consequente posição subalterna que essas pessoas sempre ocuparam no 
corpo social. Em todo caso, convém ressaltar que os novos paradigmas relati-
vos à deficiência pugnam pela igualdade substantiva desse grupo em relação aos 
demais cidadãos, e pelo abandono da prática caritativa que por muito tempo 
permeou as relações sociais das pessoas com deficiência.

Com efeito, considera-se uma questão de justiça social a adoção de ações afir-
mativas que contribuam para a inclusão social desse grupo minoritário. Como 
destaca Lauria-Pires, “no caso das políticas públicas de transporte, o reconhe-
cimento das relações de dependência e cuidado é concretizado com a não co-
brança de tarifas tanto das pessoas de grupos vulneráveis (crianças, idosos e 
deficientes) quanto de seus acompanhantes, disponibilizando, dessa forma, o 
acesso ao transporte coletivo e, consequentemente, aos bens e serviços das ci-
dades” (2008, p. 7). Todavia, a maioria das propostas atinentes a incentivos e 
isenções não guarda relação com os fundamentos das medidas de discriminação 
positiva, porquanto não visam garantir o acesso igualitário nas áreas em que 
esse grupo é mais sujeito à discriminação negativa em razão de suas caracterís-
ticas específicas. Em vez disso, configuram-se em favores concedidos em razão 
da sua condição de deficientes, que por sua vez trazem embutida a presunção de 
pobreza desse grupo social.

Esse raciocínio ganha força e forma quando se consideram propostas de conces-
são de gratuidade de pedágio para condutores de automóveis ou proprietários 
que têm alguma deficiência. Ora, se a pessoa tem condições econômicas de ad-
quirir um automóvel, ainda que em usufruto das isenções legalmente previstas 
para aquisição de veículos adaptados, não há por que isentá-la do pagamento de 
pedágios, haja vista que essa medida constituirá um privilégio e em nada con-
tribuirá para a promoção da igualdade substantiva em relação aos demais cida-
dãos. A mesma lógica pode ser aplicada no que tange à concessão de passe livre 
aéreo ou à gratuidade em taxas de concursos públicos, entre outros benefícios. 
No caso da isenção de pagamento de taxas de energia elétrica e IPTU, por exem-
plo, o critério de identificação de beneficiários deve ser a condição de pobreza 
e miserabilidade que os impedem de ter acesso a serviços públicos essenciais 
disponíveis aos demais cidadãos, e não a sua condição de deficiência.

Na categoria saúde, as proposições de oferecimento de apoio terapêutico são 
majoritárias, subcategoria em que estão incluídas medidas relativas à doação de 
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ajudas técnicas para pessoas com deficiência. Ressalte-se o caráter assistencia-
lista dessas propostas, que refletem, em grande extensão, a visão paternalista 
ainda prevalente em relação a esse segmento. A doação de cadeira de rodas, an-
tes de constituir uma obrigação social para possibilitar a concretização do direi-
to à acessibilidade, ainda é vista como um benefício governamental ou político, 
que cria o “dever”, para quem recebe, de ser grato ao seu benfeitor pela “ajuda” 
recebida. Como ressalta Rolim (ROLIM, 2008), o assistencialismo insinua, “em 
uma relação pública, os parâmetros de retribuição de favor que caracterizam as 
relações na esfera privada. É pelo valor da “gratidão” que os assistidos se vincu-
lam ao titular das ações de caráter assistencialista. O que se perde aqui é a noção 
elementar de que tais populações possuem o direito ao amparo e que, portanto, 
toda iniciativa pública voltada ao tema da assistência caracteriza dever do Esta-
do.

Na categoria “trabalho”, a reserva de cargos e empregos para pessoas com defi-
ciência é tema recorrente, o que pode ser um indício de que as ações afirmativas 
já aprovadas nesse campo ainda não conseguiram atingir seus objetivos. Outra 
preocupação do legislador recai na proteção laboral de cuidadores de pessoas com 
deficiência, que, muitas vezes, têm de se ausentar diariamente para levá-las a tra-
tamentos que possam contribuir para o seu bem-estar geral. Todavia, esse tipo 
de proposta ainda esbarra em visões mercantilistas ou pragmáticas que não con-
sideram nem a existência nem a necessidade desse tipo de apoio, como se o ônus 
do cuidado, inclusive financeiro, fosse de inteira responsabilidade dos familiares.

Na categoria “outros”, convém ressaltar as proposições que sugerem a mudança 
da definição de deficiência. Regra geral, essas propostas repetem as definições 
e parâmetros do Decreto nº 3.298/99, que considera a pessoa com deficiência 
aquela que se enquadra nas definições das subcategorias deficiência física, au-
ditiva, visual, mental, tendo sido estabelecido, inclusive, o rol das deficiências 
que podem ser encaixadas nesses parâmetros. O grande problema desse tipo de 
abordagem é, além da sua limitação de abrangência, a excessiva valorização das 
informações médicas em detrimento das influências sociais na caracterização 
da deficiência. Destaque-se que o paradigma contemporâneo tende a considerar 
como fatores sociais limitantes aqueles que impedem uma pessoa que possua 
uma limitação funcional de interagir com o ambiente em igualdade de condições 
com as demais pessoas. No caso em questão, a ênfase recai na visão médica da 
deficiência, ou seja, nos parâmetros técnicos e científicos que são construídos em 
comparação com as condições físicas e psíquicas consideradas “normais”. Nesse 
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contexto, cabe lembrar a aprovação, pelo Parlamento brasileiro, da Convenção 
da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a qual apresenta uma  
definição de deficiência em consonância com o referido paradigma: “pessoas 
com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, intelec-
tual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 
sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas”. 

No que tange à subcategoria “matérias variadas”, é oportuno destacar a ocorrência 
de três proposições que sugerem a criação de um Estatuto das Pessoas com Defici-
ência, sob o argumento de que a reunião de toda a legislação, em um único docu-
mento, facilitaria a divulgação dos direitos e garantias, tanto para as pessoas com 
deficiência como para a sociedade em geral. Registre-se que uma dessas proposi-
ções, oriunda do Senado Federal (PL no 7.699/06), traz apensada outra proposta 
de estatuto, oriunda da Câmara dos Deputados (PL no 3.638/00), que por sua vez 
reúne diversas proposições que foram objeto desta análise. Após terem sido apro-
vados nas comissões das Casas de que são originários, os referidos projetos de lei 
aguardam, atualmente, a apreciação do Plenário da Câmara dos Deputados.

Destaque-se que as propostas de estatuto vêm sendo alvo de questionamento 
pelas entidades representativas das pessoas com deficiência, que temem pelo 
retrocesso no reconhecimento de algumas conquistas, bem como apontam a 
incorporação de diversos conceitos anacrônicos em relação aos novos paradig-
mas, como as definições de deficiência constantes dos textos, entre outros. Não 
obstante a realização de diversas audiências públicas antes da aprovação dessas 
proposições, em que houve a presença de membros das entidades representati-
vas, os textos finais não conseguiram refletir os anseios da categoria, pois ain-
da expressam, em grande medida, a visão paternalista que sempre permeou a 
trajetória desse segmento93. Esse impasse pode ser considerado emblemático 
para representar a distância entre a percepção formal do Parlamento sobre a 
deficiência, que se verifica quando há a aprovação de leis consideradas de van-
guarda pela consonância com os mais modernos paradigmas sobre deficiência, 
e a atividade parlamentar cotidiana, que reflete, largamente, a visão tradicional 
da deficiência, em que atitudes paternalistas e assistencialistas ainda ocupam 
um espaço relevante.

93 Opiniões contrárias à aprovação de um estatuto das pessoas com deficiência foram emitidas 
em Comissão Geral realizada no Plenário da Câmara, em 23/11/2007. Informações adicionais 
estão disponíveis no site www2.camara.gov.br/internet/homeagencia/materias.html.
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Algumas reflexões decorrentes da análise dos projetos de lei

Com efeito, os dados analisados parecem apontar para uma falta de sintonia en-
tre as propostas apresentadas pelos parlamentares federais no período de 2003 
a 2008 e a legislação relativa à pessoa com deficiência já em vigor, que reflete, 
em princípio, os paradigmas contemporâneos da deficiência. Não obstante haja 
uma grande incidência de propostas que sugerem o aperfeiçoamento da legis-
lação vigente, o conteúdo dessas proposições reproduz, em larga extensão, as 
normas infralegais sobre a matéria. Esse fenômeno pode encontrar justificativa 
na presunção de que esses normativos não possuem força executória suficiente, 
seja pela dificuldade de aplicação em outras esferas de governo ou por desconhe-
cimento de seu conteúdo pelos executores de políticas públicas.

Outrossim, a repetição também pode prenunciar a necessidade de apresenta-
ção, na lógica legislativa, de uma quantidade de propostas anuais, porquanto “se 
supõe, corretamente, que a proposição de leis seja uma das atividades precípu-
as do legislador. De modo que todos os legisladores deveriam quase que igual-
mente ansiar por valorizar seu currículo com a promulgação de uma lei de sua 
autoria” (AMORIM NETO e SANTOS, 2002, p. 110). Essa exigência leva muitos 
parlamentares a se valerem do expediente de fazer constar de seus projetos de 
lei assuntos que seguramente guardam uma relação mais estreita com o tema 
abordado, haja vista que já foram alvo de aperfeiçoamento por áreas técnicas do 
Executivo e por entidades representativas das pessoas com deficiência, se consi-
derarmos que, nos processos de elaboração dos mais recentes decretos atinentes 
a leis de interesse da pessoa com deficiência, foi aberta consulta pública para 
colher críticas e sugestões acerca da minuta elaborada no âmbito daquele poder. 
Santos reforça essa ideia ao destacar que “o Poder Legislativo carece de fontes 
endógenas para a criação de especialistas e por isso depende de informações 
geradas pelos órgãos especializados do Poder Executivo” (2003, p. 205).

O fato é que, regra geral, as temáticas abordadas nos projetos de lei analisados 
não apresentam inovações e, se conseguissem ser aprovadas, não causariam um 
impacto relevante nas políticas públicas voltadas a esse segmento. A explica-
ção para esse fenômeno pode ser feita, por analogia, valendo-se dos achados 
de Amorim Neto e Santos quando realizaram pesquisa para verificar por que a 
imagem do Poder Legislativo é tão negativa (2002, p. 91-139). A fim de fazer tal 
verificação, eles consideraram suposições correntes de que a produção legisla-
tiva brasileira prima pelo paroquialismo e pelo enfoque de temas de interesse 
de sua clientela eleitoral e construíram uma amostra que permitisse verificar 
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a veracidade de tais assertivas por meio da identificação da abrangência e dos 
assuntos tratados pela produção legislativa congressual; se, de fato, a produção 
legislativa é predominantemente subnacional; e quais as explicações para o qua-
dro empírico encontrado.

Desse modo, eles analisaram a produção legislativa no período de 1985 a 1999 e 
verificaram a predominância de aprovação, no que tange à produção originária 
do Poder Legislativo, de leis cujo conteúdo tem abrangência nacional e se refe-
rem às matérias de cunho social. A explicação para tal configuração, segundo 
os autores, repousa na predominância da agenda legislativa do Executivo sobre 
a do Parlamento, em que o primeiro aprova leis que tratam de matérias mais 
abstratas, como os direitos de cidadania, enquanto o segundo se ocupa de temas 
mais relacionados ao cotidiano dos cidadãos. Ou seja, as leis originárias do Po-
der Executivo têm o condão de modificar o status quo, porquanto têm caracterís-
ticas de um programa amplo de políticas públicas, enquanto as leis originárias 
do Poder Legislativo, embora tenham o objetivo de beneficiar cidadãos, toma-
dos genericamente, têm a característica “de intervenção em questões tópicas 
pertinentes à vida cotidiana do cidadão comum”.

De forma análoga, verifica-se que, das vinte e sete leis que têm como foco a 
pessoa com deficiência ou que têm dispositivos que tratam de direitos e garan-
tias relativas a esse segmento (v. Quadro I), as originárias do Poder Executivo 
(48,15%) têm o poder de modificar o status quo desse segmento, a exemplo das 
Leis nos 7.853/89, 8.742/93 e 10.098/00, enquanto as originárias do Poder Le-
gislativo, embora em maior número (51,85%) tratam de temas mais pontuais, 
como a Lei nº 11.126/05, que dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência 
visual ingressar e permanecer nos ambientes acompanhada de cão-guia. Seguin-
do essa linha de raciocínio, verifica-se que os projetos de lei apresentados no 
período seguem a mesma tendência, uma vez que todas as 431 proposições ana-
lisadas tratam de temas de abrangência nacional, mas nenhuma se caracteriza 
pela apresentação de uma política pública de dimensão mais abstrata, que possa 
modificar de forma significativa o cenário vigente. Como já destacado, a maioria 
se limita a propor aperfeiçoamento da legislação em vigor, ou apresenta propos-
tas de manutenção de práticas assistencialistas.

A percepção parlamentar da deficiência, mensurada a partir das ementas de 431 
projetos de lei relacionados ao tema, pode ser explicada pelo próprio desenho 
constitucional das agendas dos poderes, que dá pouca chance ao parlamentar de 
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fazer progredir suas propostas ou de se especializar numa temática específica. 
Como bem frisaram os referidos autores, o tempo de permanência do parlamen-
tar no Legislativo é pequeno, o que dificulta sobremaneira sua especialização em 
certas temáticas. No estudo citado sobre os motivos que levam o Parlamento a 
ter uma imagem negativa, são elencados os recursos de que necessitam os depu-
tados para fazer aprovar seus projetos de leis, entre os quais se destacam a lon-
gevidade de sua carreira na Câmara, pois quanto mais tempo ele lá permanecer, 
mais tempo terá para acompanhar a tramitação de um projeto de sua autoria; 
familiarizar-se com as regras formais e informais do processo legislativo; espe-
cializar-se em algum tema de políticas públicas, entre outros (AMORIM NETO 
e SANTOS, 2002, p. 111).

Uma questão nos parece intrigante. A despeito da robustez do argumento apre-
sentado por Santos (1999), de que os parlamentares brasileiros não têm uma 
constituency, uma vez que não são eleitos por redutos eleitorais específicos, por 
conta do desenho de nosso sistema eleitoral, interessa-nos saber o que os leva a 
apresentar proposições sobre temas que, embora de relevância nacional, dizem 
respeito a uma categoria específica, como a deficiência. Naturalmente, a res-
posta a essa questão demandaria uma análise mais pormenorizada, que levasse 
em conta aspectos como biografia dos deputados, áreas de interesse de cada 
parlamentar, vinculação partidária, vinculação a comissões temáticas no Con-
gresso, participação em frente parlamentar, entre outros. Todavia, no trabalho 
de assessoramento parlamentar, observa-se que, embora não tenham certeza 
de quem são seus eleitores (“aqueles que os colocaram lá dentro”), os parlamen-
tares têm alguns compromissos com grupos específicos e até com indivíduos, 
que solicitam a apresentação de projetos de lei sobre temas de seu interesse. 
No que tange à deficiência, essas propostas podem versar sobre a garantia de 
direitos, numa visão mais ampla, ou até mesmo apresentar um viés eminente-
mente assistencialista.

Em síntese, os projetos de lei de autoria dos deputados, em sua maioria, não 
propõem a criação de políticas públicas relevantes no que se refere às pessoas 
com deficiência, como o fazem as propostas do Poder Executivo. Embora as pro-
posições legislativas busquem, via de regra, o aperfeiçoamento de diversas leis, 
em geral tratam de temas já abordados em leis ou decretos e fazem essa abor-
dagem de forma pontual, mais ligada a aspectos concretos da vida cotidiana das 
pessoas com deficiência. Esse quadro reflete, em larga medida, a pouca expertise 
técnica do Parlamento, consequência direta dos arranjos político-institucionais, 
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que não incentivam a permanência dos deputados na carreira parlamentar.  
Outrossim, nessa área também é relevante o número de proposições de caráter 
assistencialista que, calcadas numa visão mais tradicional da deficiência, trazem 
propostas de doação de bens, isenções ou reduções de pagamento de impostos 
ou taxas públicas, medidas que não se caracterizam como ações afirmativas, por-
que não contribuem para o acesso à igualdade substantiva aos demais cidadãos; 
ao contrário, mantêm as pessoas com deficiência numa relação de dependência 
com seus benfeitores, sendo consideradas, via de regra, benefícios que merecem 
retribuição eleitoral pela parte assistida.

Conclusão

A percepção parlamentar da deficiência parece, a princípio, paradoxal. Se, por 
um lado, o Parlamento brasileiro aprovou leis importantíssimas para que as pes-
soas com deficiência possam usufruir de seus direitos de cidadania, a exemplo 
das Leis nos 7.853/89, 8.742/93 e 10.098/00, que ratificam o paradigma da in-
clusão social estabelecido no texto constitucional, por outro lado, esse mesmo 
Parlamento apresenta uma produção de propostas legislativas que, muitas ve-
zes, caminha na contramão desse paradigma, destacando-se pelo viés paterna-
lista, pela excessiva fragmentação da categoria “deficiência”, pela prevalência do 
modelo médico, além da mera repetição de temas já constantes da legislação em 
vigor. Questiona-se, então, as razões para a ocorrência de tal descompasso, mor-
mente quando é o Congresso a instituição legitimamente incumbida da tarefa 
de refletir as percepções, anseios e demandas da população brasileira.

Talvez uma das explicações para esse aparente paradoxo encontre-se exata-
mente nessa função precípua das Casas Legisladoras. Como os parlamentares 
refletem, em grande medida, as crenças e valores da população, a apresentação 
de propostas dissociadas dos novos paradigmas relativos à deficiência parece 
demonstrar que, para expressiva parcela da população brasileira, a deficiência 
ainda é vista como uma tragédia pessoal, uma patologia que se confunde com 
a pessoa e limita suas chances de participação social. Nesse contexto, cabem 
atitudes de compaixão e assistencialismo, como forma de minorar o sofrimen-
to causado por sua condição. Não se pode impedir que o parlamentar desem-
penhe esse papel, pois ele precisa demonstrar, e geralmente o faz por meio de 
proposições, o reconhecimento das demandas de seu eleitorado. Mesmo que 
ele saiba da possibilidade remota de aprovação ou mesmo tenha consciência de 
que o assunto já foi atendido por leis ou, de qualquer forma, que o pedido vai 
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de encontro ao que pregam os atuais movimentos sociais em defesa do grupo  
minoritário, a dinâmica legislativa demanda algum tipo de resposta aos que bus-
cam sua intervenção.

Não se pode esquecer que estigma, preconceitos, estereótipos e discriminação 
ainda norteiam, em grande extensão, as atitudes da população em relação às 
pessoas com deficiência. Além disso, há pouca divulgação do arcabouço jurídico 
protetivo desse segmento, bem como não são enfatizados, seja pelo Estado ou 
pela sociedade civil engajada na luta pelos direitos dessas pessoas, os motivos 
que devem levar à mudança efetiva de paradigma. Também não se pode ignorar 
que as pessoas com deficiência no Brasil são majoritariamente pobres, margina-
lizadas, muitas ainda vivem em situação de abandono ou segregação, seja insti-
tucional ou familiar. Para elas, o assistencialismo, ou as promessas de ajuda, são 
sempre bem-vindas; afinal, qualquer resposta ou atenção figura como um alento 
para sua condição de excluído social. Outro ponto a se ponderar é que as entida-
des representativas das pessoas com deficiência não têm, em geral, atuação em 
âmbito nacional. Assim, num país da extensão do Brasil, com uma distribuição 
populacional heterogênea tanto do ponto de vista territorial quanto do acesso à 
informação, com certeza as mudanças de paradigma em relação às pessoas com 
deficiência não são percebidas no mesmo tempo e da mesma maneira pelas dife-
rentes comunidades, inclusive pelas próprias pessoas com deficiência.

Na tipologia de reconhecimento de Axel Honneth, o trabalho do Poder Legisla-
tivo em relação à pessoa com deficiência classifica-se na segunda etapa da refe-
rida ordem, reconhecimento de direitos. Todavia, ainda que já tenha ocorrido 
o reconhecimento formal, tendo em vista a caudalosa legislação relativa a esse 
segmento, quando se avaliam os projetos de lei, verificam-se resquícios de uma 
visão paternalista da deficiência, que não considera a pessoa deficiente com a 
capacidade para tomar suas próprias decisões ou demandar seus direitos em 
igualdade de condição aos demais.

Outrossim, ainda se pode deparar com propostas que parecem estar na contra-
mão desses paradigmas ou que, numa interpretação mais extensiva, podem ser 
consideradas experiências de desrespeito. Nesse contexto, podem ser enquadra-
das as propostas que apresentam um caráter assistencialista, porque não consi-
deram seus potenciais beneficiários no mesmo patamar de usufruto de direitos 
e cumprimento de deveres que os demais cidadãos, prevalecendo a suposição 
de que sua condição de deficiência os coloca na posição de cidadãos de segunda 
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classe, cujo acesso a direitos legalmente reconhecidos fica condicionado à con-
cessão, também por meio de lei, de “favores” que possibilitarão a concretização 
ou acesso a tais direitos de cidadania. Essa relação assimétrica não contribui 
para o desenvolvimento, por parte do beneficiário, de uma atitude positiva de 
autorrespeito, pois o sujeito se concebe em uma posição subalterna àqueles que 
são responsáveis pela “ajuda” para o usufruto dos direitos. 

Verifica-se, então, a necessidade do estabelecimento de uma sintonia maior en-
tre o que rezam as leis já aprovadas e as propostas legislativas em tramitação refe-
rentes às demandas das pessoas com deficiência, no sentido de que estas passem 
a refletir as normas de inclusão preconizadas pelo texto constitucional e regula-
mentadas pela legislação infraconstitucional. Mas essa não é uma tarefa tão fácil, 
pois demanda o monitoramento, por parte do movimento em defesa das pessoas 
com deficiência, do que vem sendo proposto pelo Parlamento, para, então, ser 
desenvolvido um trabalho de convencimento da necessidade de adequação das 
propostas ao modelo inclusivo definido na carta política, que vem sendo paulati-
namente regulamentado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Em-
bora, num primeiro plano, essa tarefa pareça incoerente, porquanto foram essas 
mesmas instituições que aprovaram a referida legislação infraconstitucional pro-
tetiva das pessoas com deficiência, não se pode esquecer a pouca duração da car-
reira parlamentar no Brasil e a baixa expertise técnica, agravantes a serem levados 
em consideração numa estratégia de mudança de comportamento parlamentar, 
no que tange à percepção da deficiência sob um novo paradigma.

A recente aprovação do Decreto Legislativo nº 186, de 20 de agosto de 2008, que 
introduziu a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU no 
ordenamento jurídico brasileiro, com status de emenda constitucional, nos termos 
do art. 5º, § 3º, da Constituição Federal, pode se tornar, a curto e a médio prazos, 
um importante canal de comunicação e convencimento entre ativistas dos direitos 
das pessoas com deficiência e os membros do Parlamento brasileiro. Embora a 
legislação brasileira relativa às pessoas com deficiência seja considerada de van-
guarda, alguns normativos em vigor, no que forem incompatíveis, terão de ser 
modificados para refletir os preceitos da nova carta de direitos humanos.

O processo de tramitação legislativa, necessário para que essas mudanças sejam 
efetuadas, poderá se constituir no palco privilegiado para o debate entre a socie-
dade civil organizada e o Parlamento. Nesse contexto, cabe enfatizar a mudança 
de perspectiva que a sociedade deve adotar em relação a esse segmento, qual 
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seja, deixar de ver essas pessoas como meros objetos de proteção social para 
tratá-las como sujeitos de direitos, capazes de tomar suas próprias decisões em 
relação a todos os temas de seu interesse e de participarem ativamente da vida 
comunitária. Não há dúvidas de que são as pessoas com deficiência que possuem 
mais legitimidade para serem incluídas na concepção, aplicação e avaliação das 
políticas e programas que afetam a sua vida, mediante a identificação e propo-
sição das intervenções necessárias à superação das barreiras que dificultam sua 
participação. Young (1990, p. 205) ressalta a importância da presença de grupos 
socialmente sub-representados em cenários de tomada de decisão, haja vista 
que, frequentemente, aqueles que decidem tendem a reproduzir suas próprias 
suposições, experiências e valores em relação aos temas abordados.

Contudo, não se pode deixar de considerar que a efetivação dos direitos de cida-
dania das pessoas com deficiência depende, em certa extensão, da forma como 
o Poder Executivo desenvolve as políticas públicas para a consecução desse ob-
jetivo. Como uma democracia, o Brasil está sujeito a mudanças no controle da 
agenda governamental, situação que pode ser determinante no grau de influên-
cia que os grupos políticos em defesa das pessoas com deficiência possam ter na 
elaboração das políticas públicas voltadas a esse segmento. Como a politização 
da deficiência é um projeto contínuo, espera-se que os reveses que porventura 
ocorram nesse processo sejam menos significativos do que os avanços alcança-
dos, mormente quando o Brasil, seguindo a tendência mundial, depara-se com 
o envelhecimento da população e suas implicações, como o aumento do número 
de pessoas com deficiência.

Como ressaltam Shakespeare e Watson (2001, p. 562), o pensamento de Honne-
th pode ser útil nesse contexto. Se o autorrespeito conquistado pela igualdade 
jurídica aos demais cidadãos constitui a base para que os direitos sejam efetiva-
dos e as vidas sejam mudadas, mesmo que ocorram reveses políticos e batalhas 
possam ser perdidas, o processo de reconhecimento das pessoas com deficiência 
parece seguir um fluxo inexorável e irreversível em direção a uma mudança de 
consciência em relação a sua identidade e ao seu status social, tanto por parte da 
sociedade quanto por parte das pessoas com deficiência.
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DEPENDÊNCIA DE TRAJETÓRIA 
NOS INCENTIVOS FISCAIS: 

FRAGMENTAÇÃO DO EMPRESARIADO 
NA REFORMA TRIBUTÁRIA

Marcelo Sobreiro Maciel

Introdução

Apesar das diversas tentativas frustradas de reforma tributária nas décadas de 
1990 e 2000, é inegável o amplo consenso quanto à necessidade de sua realiza-
ção. Alguns dos principais atores sociais e políticos que demandam essa reforma 
são: organismos internacionais (FMI e o Banco Mundial), associações empresa-
riais (CNI, Fiesp, CNC e Iedi), além de parlamentares, governadores e especialis-
tas que abordam o tema na mídia e no debate público de forma geral. 

Em 1997, o então secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Pedro Parente94, 
afirmava que o tema da reforma tributária era recorrente, pois a tributação brasilei-
ra tinha estrutura obsoleta; prejudicava a competitividade; era demasiado comple-
xa; induzia à sonegação, inclusive a não intencional; e não era propícia à harmoniza-
ção com outros sistemas tributários.

Como a condição prioritária da reforma tributária tem ecoado permanentemen-
te na mídia, os constantes insucessos das tentativas de reforma colocam esse 
tema como nevrálgico e candente perante a opinião pública.

Cabe indagar, então: por que o Executivo federal e sua coalizão governista não 
têm conseguido, aparentemente, aglutinar interesses e obter o consenso neces-
sário para atender a todos esses anseios? Existe um déficit de capacidade gover-
nativa ou uma paralisia decisória no sistema político entravando os rumos da 
tributação brasileira?

94 Apresentação realizada na comissão especial da Câmara dos Deputados instalada para apre-
ciar a PEC 175/95.
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O tema da reforma tributária tem recebido pouca atenção como objeto de es-
tudo de sociólogos e cientistas políticos. Merecem destaque dois estudos de 
caso da reforma no governo Fernando Henrique: Marcus Melo (2002) chegou 
à conclusão de que a multidimensionalidade do tema, bem como aversão a ris-
co e a mudança endógena de preferência por parte do Poder Executivo Federal 
eram as principais explicações para o insucesso daquela tentativa de reforma 
tributária; já Íris Campos (2002) concluiu, conforme indica no título de sua 
tese de doutorado, que o impasse entre a tecnocracia e a elite industrial teria 
pendido para o lado da primeira, com o triunfo da arrecadação sobre a produ-
ção; essa vitória da tecnocracia teria se devido à maior prioridade dada à es-
tabilização econômica, impedindo o governo federal de abrir mão de recursos 
indispensáveis à concretização da reforma tributária.

Merece destaque, também, o estudo histórico-comparativo de Evan S. Lieber-
man (2003) entre as políticas tributárias do Brasil e da África do Sul, que ressal-
ta a importância da variável federativa para a definição das prioridades e valores 
em disputa na experiência tributária brasileira.

Busco neste artigo explorar uma linha de argumentação alternativa, centrada 
nos efeitos da política de incentivos fiscais sobre os rumos da reforma tributá-
ria. O argumento foi concebido a partir de um raciocínio contrafactual e levan-
do-se em conta a premissa metodológica de que o fator causal para o problema 
aventado – a não aprovação da reforma tributária – deveria ser o menos contin-
gente possível (GUERRING, 2001a, p. 147).

Desde meados da década de 1960 até o começo da década de 1980, os incentivos 
fiscais foram instrumento importante, tanto da política industrial então vigen-
te, quanto da política de desenvolvimento regional. Na década de 1980, diante 
da crise econômica, alguns incentivos fiscais são revogados, e, a partir da década 
de 1990, predomina a diretriz liberal das reformas orientadas ao mercado. Os 
incentivos fiscais continuam, porém, a ser utilizados, mesmo que não inseridos 
em marcos institucionais bem definidos de uma política de desenvolvimento 
econômico e regional.

Mesmo tendo experimentado um período de queda consistente a partir do go-
verno Collor e durante o governo Fernando Henrique, incentivos fiscais conti-
nuaram sendo a essência de diversas políticas públicas; já a partir do governo 
Lula nota-se um relevante crescimento em seu uso, conforme pode ser visto 
no Gráfico 1.
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Gráfico 1 – Incentivos fiscais federais (% sobre 
a arrecadação total federal) de 1997 a 2009

Fonte: Para os anos de 1997 a 2002 – Lemgruber Viol (s/d:7); para os demais anos –  
Demonstrativo de Gastos Tributários, respectivos anos, disponível no site: www.

secretaria.fazenda.gov.br.

A hipótese aqui explorada é a de que a frequência de uso – por vezes assiste-
mático – dos incentivos fiscais configura uma trajetória dependente (MAHO-
NEY, 2000; PIERSON, 2004) que tem condicionado a ação política empresarial 
no sentido de obter novos incentivos, reforçando, ainda mais, a dependência 
de trajetória, fragmentando o empresariado (SCHNEIDER, 2004; MANCUSO, 
2007) e minando os esforços em prol da reforma tributária.

Um exemplo emblemático e recente que sugere haver inter-relação da reforma 
tributária com os incentivos fiscais – e, por isso, a categorização analítica aqui 
proposta de oposição entre esses dois conceitos – se deu recentemente: em 26 
de fevereiro de 2008, o Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional a 
PEC 233/08, a segunda tentativa formal desse governo em realizar a reforma 
tributária, após o insucesso anterior com a PEC 41/03; no entanto, menos de 
dois meses depois, o Executivo federal anunciou relevante conjunto de incen-
tivos fiscais – mais de R$ 20 bilhões de 2008 a 2011 – como parte importante 
de sua nova política industrial, a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP).

É forçoso reconhecer que o Executivo, ao conceder esses incentivos, abre mão de 
recursos públicos que poderiam ajudar a viabilizar as negociações em torno da 
reforma tributária. Além disso, a classe empresarial está diretamente envolvida 
tanto em um caso como em outro, com a diferença de que a política de incenti-
vos fiscais tem dado resultados efetivos aos empresários beneficiados.
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Outro exemplo marcante dessa virtual oposição entre incentivos fiscais e reforma 
tributária se deu no meio tempo entre as duas tentativas formais de reforma tri-
butária propostas pelo governo Lula, quando o Congresso aprovou, em 2006, a Lei 
Geral da Micro e Pequena Empresa – Lei Complementar no 123/06, conhecida como 
“Super Simples” ou “Simples Nacional” – a qual envolveu a ampliação significativa 
dos incentivos fiscais concedidos no regime anterior do Simples, criado em 1996.

O texto a seguir está dividido em duas partes mais uma conclusão. Primeiro, 
são brevemente comentadas as principais propostas de reforma tributária no 
período posterior à Constituição de 1988. Em seguida, são apresentados os cin-
co tipos de incentivos fiscais e seus mecanismos causadores da dependência de 
trajetória e da fragmentação empresarial, que dificultam a coesão necessária 
para o apoio a uma reforma tributária.

Propostas de reforma tributária após a Constituição de 1988

Propostas simplificadoras: imposto único, não declaratório e seletivo

Segundo Ferreira (2002, p. 61), o debate em torno da tese do imposto único teve 
início em 14 de janeiro de 1990, a partir da publicação de um artigo pelo futuro 
deputado federal Marcos Cintra no jornal Folha de S.Paulo. Segundo a tese de-
fendida, os 14 impostos então previstos pelo texto constitucional dariam lugar 
a apenas um imposto sobre transações financeiras, cuja alíquota não deveria ser 
superior a 2%. Em 1991, essa proposta foi formalizada pelo deputado Flávio 
Rocha por meio da PEC 17/91.

Ao lado da ideia do imposto único, logo surgiram propostas menos radicais que 
alargavam o universo de signos de riqueza a serem tributados, priorizando os 
impostos não declaratórios95 ou, então, os de caráter seletivo96. As justificativas 
para essas propostas, no entanto, continuavam sendo, basicamente, as mesmas: 
evitar a sonegação de impostos, acabar com a economia informal e diminuir o 

95 Impostos não declaratórios são aqueles em que o fisco não fica na dependência da declaração 
do contribuinte acerca do valor da operação a ser tributada, como é o caso da extinta CPMF, 
ou dos impostos sobre patrimônio, como o IPVA ou o IPTU. Já os impostos declaratórios, como 
o ICMS, IPI ou ISS, são combatidos devido ao custo de fiscalização, além dos riscos mais altos 
de haver sonegação.

96 Seletivo porque são escolhidos apenas algumas poucas mercadorias e serviços para ser alvo da 
tributação indireta. O critério de escolha é a facilidade de cobrança e a importância financeira 
de consumo. Com base nesse critério, têm sido sugeridos para integrar o imposto seletivo os 
segmentos de cigarros, automóveis, bebidas, combustível, energia elétrica e telecomunicações.
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desperdício de recursos gastos com atividades relacionadas à cobrança pelo Es-
tado e ao planejamento tributário realizado pelas empresas.

A influência precursora e mais ativa dessa variante de propostas foi exercida 
pelo então deputado Luiz Roberto Ponte, ao longo de toda a década de 1990 
(AZEVEDO e MELO, 1997, p. 6). O comumente referido “Projeto” ou “Emenda” 
Ponte surgiu quando o deputado foi relator da PEC 17/91 e, posteriormente, foi 
sendo alterado até se consubstanciar na PEC 46/95. Outra variante calcada na 
instituição de impostos seletivos vem sendo defendida pelo deputado Luis Car-
los Hauly, que já apresentou diversas PECs (48/91, 47/95 e 45/07).

Governo Collor: Comissão Executiva de Reforma Fiscal (1992)

Como é sabido, o governo Collor transcorreu de forma bastante independente, com 
frágil base de apoio partidário junto ao Congresso Nacional. Nos dois primeiros 
anos desse governo – 1990 e 1991 –, o sistema tributário sofreu inúmeras altera-
ções visando variados objetivos, como rever o modelo desenvolvimentista de subs-
tituição de importações, equilibrar o orçamento público e combater a inflação.

A aprovação apenas parcial das medidas tributárias pretendidas e o insucesso 
no combate à inflação (CASTRO SANTOS et al., 1994) induziram o governo a 
constituir, em 1992, a Comissão Executiva de Reforma Fiscal (Cerf)97, visando 
elaborar uma abrangente proposta de reforma fiscal e tributária a ser encami-
nhada ao Congresso Nacional.

A proposta da Cerf, apesar de ter mobilizado a opinião pública, não foi bem re-
cepcionada pela classe empresarial, que começava a se organizar à época, contra-
riada especialmente em relação aos tributos que alcançariam bases de riqueza 
até então inexploradas pelo fisco e que atingiriam fortemente as atividades in-
dustriais de maior valor agregado – a contribuição sobre transações financeiras 
e o imposto sobre ativos (FERREIRA, 2002, p. 82).

Com a crise política instaurada pelo processo de impeachment do presidente 
Collor no segundo semestre de 1992, tornou-se ainda mais difícil a incorporação 
dos subsídios elaborados pela Cerf à discussão da reforma tributária já em an-
damento na Câmara dos Deputados, fazendo com que a discussão fosse adiada 
para a revisão constitucional prevista para outubro de 1993.

97 A Cerf, também conhecida como Comissão Ary Osvaldo, em referência ao seu presidente, Ary Osvaldo Ma-
tos Filho, era integrada por mais seis membros e contava com o apoio de dezenas de outros especialistas.
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Governo Itamar e a revisão constitucional (1993/1994)

Além das propostas simplificadoras Ponte e Hauly e da proposta elaborada 
pela Cerf, dezenas de outras PECs versando sobre o sistema tributário esta-
vam em tramitação no Congresso Nacional quando se iniciou o processo de 
revisão constitucional.

O debate revisional, no entanto, estava fadado ao insucesso. O governo Itamar, 
iniciado em outubro de 1992, transcorreu premido pela necessidade de garantir 
recursos financeiros para equilibrar o orçamento de 1993 e às voltas com a crise 
política deflagrada pela CPI do Orçamento. Apesar de seu maior diálogo com 
os partidos e com o Congresso Nacional, Itamar se viu obrigado – assim como 
Collor – a construir maiorias no Congresso a cada votação (CASTRO SANTOS 
et al., 1994, p. 44). A agenda abrangente de reformas herdada pela proposta da 
Cerf e as discussões travadas no processo revisional não obtiveram consenso e 
apenas duas medidas concentraram o debate e lograram ser aprovadas: a insti-
tuição do Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira e o Fundo Social 
de Emergência.

A revisão constitucional de 1993 contribuiu, todavia, para que a classe em-
presarial buscasse uma posição mais ativa no processo de reforma tributária. 
Diferentemente da posição passiva e defensiva observada durante a Assem-
bleia Nacional Constituinte de 1987, na Revisão Constitucional de 1993/94 
os empresários começam a se organizar em torno de uma pauta comum de 
reformas, especialmente a partir da consolidação da Ação Empresarial, um 
movimento capitaneado pela CNI e criado originalmente para acompanhar 
a reforma portuária em 1991 (CAMPOS, 2002, p. 56-90; FERREIRA, 2002;  
DINIZ e BOSCHI, 2003).

No âmbito da Fiesp, surgiu o projeto Fipe98, o qual foi assinado por mais de 
40 entidades representativas, incluindo as principais entidades de cúpula e as 
representantes dos segmentos de comércio, essas últimas até então reticentes, 
pois cogitavam apoiar as ideias de tributação simplificada e não declaratória de-
fendidas pelos deputados Luiz Roberto Ponte e Luiz Carlos Hauly, as quais eram 
mais benéficas ao segmento comercial.

98 A Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (Fipe) consolidou os projetos então existentes.
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Governo FHC: PEC 175/95, Proposta Pedro Parente  
e Substitutivo Mussa Demes

A proposta inicial do governo Fernando Henrique, a PEC 175/95, previa a fusão 
do ICMS com o IPI em um novo imposto de competência conjunta dos estados e 
da União, cobrado no estado de origem da transação e com uma alíquota única 
em todo o território nacional.

O Poder Executivo não apoiou os relatórios apresentados pelo deputado Mussa 
Demes – relator da PEC 175 – e patrocinou a aprovação da Lei Complementar  
no 87/96 – a Lei Kandir –, que desonerou exportações e bens de capital do ICMS. 
O Executivo federal deu, ainda, inesperado rumo ao debate da reforma tributá-
ria, a partir da apresentação de uma proposta mais abrangente pelo secretário-
executivo do Ministério da Fazenda, Pedro Parente, em setembro de 1997.

Em março de 1998, Mussa Demes apresentou seu terceiro relatório à comis-
são especial da Câmara dos Deputados, sem considerar as medidas propostas 
por Parente e aproximando-se ainda mais da proposta original da PEC 175  
(CAMPOS, 2002, p. 151). Já o Executivo federal voltaria à cena, em dezembro 
de 1998, com Fernando Henrique já reeleito, formalizando uma emenda substi-
tutiva à PEC 175. Essa proposta instituía um novo ICMS, denominado imposto 
da fe deração, compartilhado entre os estados e a União – mas mantendo ainda 
a questão mais sensível de a competência ser da União –, em substituição aos 
diversos tributos indiretos.

Como houve a reabertura dos prazos para apresentação de emendas à PEC 175 
para permitir a formalização dessa nova proposta do Executivo, nos primeiros 
meses de 1999 houve intensa discussão entre os estados com vistas a uma pro-
posta alternativa (BARATTO, 2005).

Depois de meses de intenso debate, o relator torna pública uma proposta preli-
minar, em agosto de 1999, que aguça ainda mais o debate. No dia marcado para 
votação, 23 de novembro de 1999, o Ministério da Fazenda divulga uma nota 
à imprensa condenando as medidas contidas no quarto parecer elaborado 
pelo relator Mussa Demes, o qual – a despeito da falta de apoio do Poder 
Executivo – é finalmente aprovado na comissão especial, obtendo 35 votos fa-
voráveis e somente o voto contrário do deputado Marcos Cintra – defensor in-
cansável da tese do imposto único.
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Todavia, sem o aval do Executivo federal, os líderes partidários e o presidente da 
Câmara, deputado Michel Temer, não colocam a PEC 175 em votação, a qual veio 
a ser definitivamente engavetada em agosto de 2000, quando o Executivo envia 
ao Congresso uma nova proposta – informal – de reforma tributária, a oitava na 
era FHC. Nos meses seguintes, a Câmara dos Deputados se viu melancolicamen-
te esvaziada devido às eleições municipais que se aproximavam.

Segundo a interpretação de Melo (2002) e Ferreira (2002), somente durante a 
tramitação da reforma tributária em 1999, uma maior coesão empresarial teria 
ocorrido. Um exemplo citado dessa coesão foi o manifesto Por que apoiar o subs-
titutivo Mussa Demes, divulgado nos principais jornais brasileiros na véspera da 
votação do referido substitutivo. O manifesto era assinado pela Ação Empre-
sarial, quatro das cinco confederações de cúpula do empresariado – CNI, CNC, 
CNT, CNIF –, federações de indústrias de 21 estados e outras 23 associações, 
federações e institutos independentes, além de outras entidades.

Já Campos (2002) não reconhece ter havido qualquer efetividade da Ação Em-
presarial em aglutinar interesses que se traduzissem em resultados concretos 
durante todo o período de tramitação da PEC 17599. Ela, por outro lado, enfati-
za e descreve os movimentos fragmentários dos industriais, que resultaram na 
aprovação da Lei Kandir em 1996 e da não cumulatividade do PIS/Cofins em 
2002 – a minirreforma tributária – e em 2003.

A partir do governo Lula, parece ter diminuído ainda mais o incipiente movi-
mento da Ação Empresarial. As entidades representativas deixaram de apresen-
tar propostas alternativas, como o caso do projeto Fipe. No entanto, a Fiesp e 
a CNI continuaram demandando a reforma tributária de forma independente 
uma da outra. As posições em relação às propostas de reforma que têm sido 
apresentadas têm se alterado ao sabor do seu conteúdo e das possibilidades de 
aumento de carga tributária.

99 São citadas por essa autora diversas opiniões dos principais dirigentes da Fiesp no período, 
como Carlos Eduardo Moreira Ferreira, Horácio Láfer Piva, Adauto Pousa Ponte e do próprio 
Jorge Gerdau – líder máximo da Ação Empresarial –, dando conta da omissão e do pouco enga-
jamento de vários e importantes líderes empresariais para a defesa de causas coletivas como 
a reforma tributária.
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Governo Lula (1): PEC 41/03

O governo Lula, tão logo iniciado, priorizou duas reformas: a da previdência e a 
tributária. Essa última se consubstanciava na PEC 41/03, enviada ao Congres-
so Nacional em abril de 2003, contemplando quatro objetivos: 1) prorrogar a 
desvinculação de recursos da União (DRU) e tornar permanente a CPMF, que 
venceriam no final de 2003; 2) padronizar e unificar a legislação do ICMS; 3) 
tornar efetivos e progressivos alguns tributos; e criar o Fundo Nacional de De-
senvolvimento Regional (FNDR), cujos recursos se destinariam a áreas carentes 
em todo o país.

O núcleo principal da reforma centrou-se na reformulação do ICMS, dando clara 
continuidade à tendência já verificada no final do mandato do presidente Fer-
nando Henrique de se buscar uma reforma menos abrangente. Duas novidades 
surgidas foram a vinculação direta do tema do desenvolvimento regional e a 
introdução de uma nova arena de discussão – o Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social (CDES). 

Apesar de os empresários vinculados ao CDES terem apoiado a proposta ini-
cialmente, diversas manifestações posteriores externaram o receio de que ela 
resultaria em aumento da carga tributária. A Fiesp divulgou manifesto critican-
do o aumento da complexidade no ICMS, a continuidade da cumulatividade, 
em especial a reforma parcial da Cofins então anunciada, e a proposta de tornar 
permanente a CPMF. 

Como relator da reforma tributária na Câmara, foi escolhido o deputado Virgílio 
Guimarães. Em contraste com o episódio anterior de reforma em 1999, a PEC 41 
foi rapidamente aprovada tanto na comissão especial (agosto de 2003) quanto 
no Plenário (setembro de 2003) da Câmara, sendo remetida ao Senado, porém, 
com algumas importantes alterações em relação à proposta original – entre as 
quais a prorrogação do prazo para “anistia” dos incentivos fiscais irregulares do 
ICMS –, além da rejeição de algumas medidas e da inclusão de outras como, por 
exemplo, a ampliação do Simples para o Simples Nacional e a prorrogação da 
Zona Franca de Manaus para mais 10 anos, até 2023.

No Senado, a proposta, renumerada para PEC 74/03, foi aprovada em dezembro 
de 2003, porém, apenas parcialmente, dando origem à Emenda Constitucional 
42/03. Com relação à essência da reforma tributária – o regime do ICMS –, a 
solução consensual no Senado foi bem diferente da adotada pela Câmara. Além 
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de prever diferentes regras de transição para o ICMS, a proposta lá aprovada 
surpreendeu ao criar um amplo imposto sobre valor agregado, obrigando a que 
parte do texto aprovado no Senado tivesse de voltar à Câmara.

Proposta Virgílio Guimarães: PEC 285/04

A reforma tributária voltou a ser discutida na Câmara no início de 2004, dessa 
vez, pela PEC 285/04, na qual o relator continuou a ser o deputado Virgílio Gui-
marães. Mais uma vez, o substitutivo elaborado pelo relator pôde ser aprovado 
pela comissão especial sem muita demora em junho de 2004. Entretanto, não 
houve consenso suficiente entre os líderes partidários para que o projeto viesse 
a ser votado em Plenário, o qual foi interrompido, derradeiramente, com o início 
da crise política do mensalão em maio de 2005.

Governo Lula (2): PEC 233/08

O crescimento da carga tributária e a necessidade de se aprovar nova PEC prorro-
gando a CPMF e a DRU contribuíram para que o tema da reforma tributária vol-
tasse à agenda pública ao longo do ano de 2007. Em fevereiro de 2008, o Executivo 
encaminha a PEC 233/08 ao Congresso, cuja essência retoma os princípios da PEC 
175/95, ao propor a coexistência de dois grandes tributos sobre valor adicionado: 
o ICMS, cobrado majoritariamente no destino e cuja legislação seria padronizada e 
o IVA federal, um amplo tributo sobre operações com bens e prestações de serviço, 
que substituiria PIS, Cofins, Cide-combustíveis e contribuição ao salário educação.

O tema da desoneração da folha de salários ganhou prioridade, e a proposta pre-
via ainda a fusão da CSLL com o imposto de renda. O IPI, candidato natural a ser 
também substituído, não foi contemplado na proposta para não comprometer a 
existência da Zona Franca de Manaus. 

Adicionalmente ao FNDR – mantido em relação à proposta anterior da PEC 
41/03 –, é proposta a criação do Fundo de Equalização de Receitas (FER), a fim 
de compensar os estados que perderem receitas com a transição para o novo 
regime do ICMS.

Para compensar a extinção de diversas fontes de financiamento à seguridade 
social – CSLL, Cofins, PIS e contribuição previdenciária –, a proposta define per-
centuais de destinação às diversas políticas públicas atingidas, calculados sobre 
IR, IPI e IVA-f.
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Com a PEC 233/08, o segmento empresarial manteve o apoio à proposta que 
estava sendo formatada pelo relator, deputado Sandro Mabel, durante quase 
toda a tramitação. Entretanto, o parecer aprovado na comissão especial incluiu 
algumas medidas pontuais – como o aumento da tributação sobre minérios  
–, fazendo com que a classe empresarial retirasse seu apoio.

Mais uma vez, a reforma tributária chegou a um impasse, sem obter consenso 
para que pudesse ser votada pelo Plenário da Câmara dos Deputados. Os parti-
dos de oposição – PSDB e PFL – se recusaram a votar o projeto, reivindicando o 
adiamento para março de 2009.

Com o agravamento da crise financeira mundial no final de 2008 e a queda na 
arrecadação tributária nos primeiros meses de 2009, a reforma tributária foi mais 
uma vez adiada, agora para o próximo mandato presidencial a se iniciar em 2011.

Incentivos fiscais, dependência de trajetória e fragmentação do 
empresariado

Desde a década de 1960, quando o regime autoritário viabilizou a criação do 
atual Sistema Tributário Nacional, a partir da abrangente reforma tributária de 
1965, os incentivos fiscais têm sido mobilizados para a promoção do desenvol-
vimento econômico e regional.

Esse rearranjo institucional operado na década de 1960 colocou a tributação 
a serviço de uma nova etapa da política de substituição de importações vigen-
te desde a década de 1930, visando, basicamente, três objetivos: desenvolver 
a indústria nacional; promover as exportações; e desenvolver as regiões Norte 
e Nordeste. Apesar de ter havido diferentes retrocessos em cada caso, os três 
objetivos continuam ainda hoje informando a concessão de incentivos fiscais.

Mais recentemente, outros dois objetivos foram adicionados ao rol prioritário 
da política tributária do Estado brasileiro baseados também na concessão de 
incentivos fiscais: a adoção de regimes de tributação simplificada, cujo caso mais 
importante é o Simples; e a política desenvolvimentista operada pelos estados 
da federação a partir da concessão dos incentivos que consubstanciam a guerra 
fiscal do ICMS.
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Política industrial

Com a tributação sendo posta a serviço da política substitutiva de importações 
a partir de meados da década de 1960, um conjunto de incentivos fiscais foi mo-
bilizado para grupos específicos da indústria até que, na década de 1980, uma 
nova orientação normativa da política industrial direcionou os incentivos fiscais 
para o aumento da competitividade sistêmica do setor produtivo.

O recrudescimento recente no uso dos incentivos fiscais – cujas raízes remontam 
a meados do segundo mandato do presidente Fernando Henrique, quando os pri-
meiros regimes diferenciados do PIS e da Cofins foram estabelecidos – sugere um 
renascimento do Estado capitalista brasileiro e uma recondução da trajetória de-
senvolvimentista das décadas de 1960 e 1970. Há semelhanças e diferenças nos 
segmentos beneficiados, pois ao lado de bens de capital e automobilístico, figura 
agora como prioridade, entre outros, fármacos, semicondutores, construção ci-
vil, agroindústria, além das políticas de inclusão digital e educacional.

Uma semelhança de conduta tem sido extrapolada: a criação de regimes espe-
ciais de tributação. Agora existem, entre outros, Reporto, Repes, Recap, Reidi, 
Prouni, Lucro Presumido, Simples, além de um emaranhado de regimes e exce-
ções no âmbito do PIS e da Cofins.

Três leis (9.990/00, 10.147/00 e 10.485/02) estabeleceram regimes especiais de 
tributação monofásica no PIS e na Cofins, respectivamente, para os segmentos 
econômicos da comercialização de petróleo e seus derivados e álcool; farmacêu-
tico e de cosméticos; e automobilístico. A MP no 66/02, posteriormente conver-
tida na Lei nº 10.637/02, reformulou o PIS (Minirreforma Tributária), criando 
um regime não cumulativo. De forma análoga, a MP no 135/03, posteriormente 
transformada na Lei nº 10.833/03, replicou a mesma sistemática para a Cofins. 
Todavia, nem todas as empresas foram enquadradas no novo regime não cumu-
lativo, as quais continuaram sendo tributadas de forma cumulativa, com base na 
Lei nº 9.718/98. Nesse último caso, ficaram enquadrados os seguintes segmentos 
econômicos: os abrangidos pelos três regimes especiais de tributação monofási-
ca; instituições financeiras, securitizadoras de créditos, e operadoras de planos 
de saúde; indústria e comércio de bebidas e outros segmentos sujeitos ao regime 
de substituição tributária; cooperativas; e empresas tributadas com base no lucro 
presumido ou no Simples. Assim, os novos regimes não cumulativos criados pe-
las Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 aplicam-se apenas a uma parcela das maiores 
empresas – não enquadradas em nenhuma das várias exceções abertas – e que 
realizam a apuração de seu imposto de renda sob o regime do lucro real.
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Essa tendência “regimificadora” sinaliza ao empresariado que esses mecanismos 
de exceção são a maneira viável de se ganhar competitividade. Assim, a ação 
estratégica do principal ator da reforma tributária passa a ser a de buscar a con-
tinuidade – ou melhoria – de seu regime especial, e, caso esse ainda não exista, 
seu objetivo passa a ser criar um. A generalização dessa prática dificulta a aglu-
tinação de esforços entre o segmento empresarial para uma ação concertada na 
reforma tributária.

A política tributária destinada ao segmento da agricultura e da agroindústria 
ilustra bem o incentivo à fragmentação de que falamos. Esse setor, respon-
sável atualmente pela quarta maior renúncia tributária da União (R$ 6,5 bi-
lhões para 2009), foi excluído do regime cumulativo do PIS, quando empre-
sas produtoras de algumas mercadorias de origem animal e vegetal puderam 
descontar – do imposto devido – 70% das despesas com a compra de merca-
dorias realizadas junto a pessoas físicas. No caso da Cofins, a MP no 135/03 
havia proposto esse mesmo percentual, que foi, porém, aumentado para 80% 
durante a tramitação no Congresso Nacional e posterior conversão na Lei  
nº 10.833/03. Leis posteriores concederam diversas isenções totais para pro-
dutos agropecuários específicos, reduzindo, em compensação, os percentuais 
de crédito presumido. A conjugação dessas isenções e do crédito presumido 
teve como consequência o acúmulo de créditos fiscais por diversas empresas 
do setor, as quais têm se mobilizado junto aos Poderes da República a fim de 
aumentar ainda mais seus benefícios.

Um dos primeiros regimes especiais criados nessa nova etapa desenvolvimen-
tista surgiu a partir da revisão da reserva de mercado de informática (Lei nº 
8.248/91 – a nova Lei da Informática), que concedeu isenção do IPI a empresas 
do setor de informática e de automação a fim de compensar as empresas do 
setor instaladas fora da Zona Franca de Manaus. Têm sido recorrentes as altera-
ções legislativas em torno da Lei da Informática com o objetivo de estender sua 
validade e abrangência100.

O ideário político associado à emergência da sociedade do conhecimento é mais uma 
justificativa para a concessão de incentivos fiscais inseridos em regimes diferencia-
dos de tributação, como o programa Computador para Todos (Lei nº 11.196/05); 

100 A Lei no 10.176/01 previu a queda gradual das alíquotas de isenção, com validade até 2009; a 
Emenda Constitucional no 42/03 a prorrogou por mais dez anos, e a Lei no 11.077/04 estabele-
ceu novo cronograma de queda das alíquotas, sendo 2019 o prazo final de validade.
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Programa Universidade para Todos – Prouni (Lei nº 11.096/05); e Programa Um 
Computador por Aluno – Prouca – e Regime Especial de Aquisição de Computadores 
para Uso Educacional – Recompe –, ambos instituídos pela MP no 472/09.

O lançamento de diretrizes gerais para uma Política Industrial, Tecnológica e de Co-
mércio Exterior (PITCE), no final de 2003, demonstra ter sido superada a retórica 
oficial contrária à adoção de uma política industrial. Além da definição de linhas de 
ação horizontal – entre as quais se incluem a prioridade dada à inovação tecnoló-
gica –, foram escolhidos quatro setores como opções estratégicas (semicondutores, 
bens de capital, softwares e fármacos e medicamentos) e atividades portadoras de 
futuro (biotecnologia, nanotecnologia e biomassa e energias renováveis).

Em janeiro de 2007, o governo federal lançou o Plano de Aceleração do Crescimen-
to (PAC), originando o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento 
da Infraestrutura (Reidi), um novo regime tributário que vem concedendo rele-
vante isenção de PIS e Cofins – cerca de R$ 1,5 bilhão em 2009 – na aquisição de 
máquinas, equipamentos e materiais de construção, e na prestação de serviços 
direcionados a empresas dos setores de energia, saneamento e transporte. O PAC 
incluiu ainda a criação de dois programas especiais – o Padis e o PATVD –, pela 
Lei nº 11.484/07, que concederam isenção de vários tributos – PIS, Cofins, IPI e 
Cide –, respectivamente, para empresas fabricantes de semicondutores e de equi-
pamentos para TV Digital.

Posteriormente, em maio de 2008, o governo federal deu novo rumo a sua po-
lítica industrial com o lançamento da Política de Desenvolvimento Produtivo 
(PDP) uma continuidade evolutiva da PITCE, prevendo incentivos fiscais da or-
dem de R$ 21,4 bilhões entre 2008 e 2011 (Lei nº 11.774/08). A PDP ampliou o 
conjunto de setores prioritários para 25, em relação aos quatro da PITCE, além 
de prever mecanismos institucionais de ampliação dos setores a serem benefi-
ciados futuramente.

A tributação tem sido mobilizada para atender também a outros objetivos de 
política econômica, como a manutenção conjuntural do crescimento econômico. 
Essa variante de política ficou bem nítida diante da crise financeira mundial, que 
motivou o governo federal a conceder, no início de 2009, redução do IPI a seto-
res específicos, como montadoras de automóveis, linha branca de geladeiras e 
fogões e construção civil. Alguns meses depois a indústria moveleira também foi 
beneficiada, após o setor argumentar que o incentivo concedido à linha branca 
estava “roubando” seu consumo.
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Apoio às exportações 

Uma relevante política tributária de promoção às exportações foi montada pro-
gressivamente entre 1964 e 1972. Diversos incentivos fiscais foram adotados 
para promover a exportação de produtos manufaturados e semimanufaturados, 
com a desoneração de vários tributos, como IPI, ICM, imposto de renda e impos-
to de importação. Em 1972, foi criada a Comissão para Programas Especiais de 
Exportação (Befiex), que deu isenção do imposto de importação, IPI e ICM na 
instalação de novas indústrias que visassem à exportação.

A política tributária de apoio às exportações, depois de ter sido razoavelmente 
desativada no final da década de 1980101, teve sua prioridade restabelecida a par-
tir de 1994, quando o governo federal começa a empreender esforços relevantes 
para alterar a política tributária, concedendo crédito fiscal relativo à incidência do 
PIS e da Cofins sobre matérias-primas, produtos intermediários e material de em-
balagem utilizados em produtos exportados102 e aprovando a Lei Complementar 
nº 87/96 (Lei Kandir), um marco significativo na desoneração do ICMS.

Entretanto, as medidas previstas na Lei Kandir foram adotadas apenas parcial-
mente. Uma de suas principais medidas, a desoneração total de produtos se-
mielaborados e primários, não pôde ser totalmente adotada devido a problemas 
de coordenação federativa no reconhecimento de créditos fiscais de um estado 
por outro. Esse não reconhecimento de créditos atinge de forma diferenciada 
as empresas, sofrendo mais aquelas que participam de uma cadeia produtiva 
distribuída em vários estados. Também no caso dos estados o efeito é desigual, 
estando mais envolvidos aqueles que sediam, predominantemente, a etapa final 
da cadeia produtiva exportadora. 

Desde a aprovação da Lei Kandir, o Executivo federal, tem sido obrigado a 
oferecer anualmente uma compensação financeira aos estados relativa à de-

101 O crédito-prêmio do IPI e a Befiex foram extintos; a Constituição de 1988 revogou a anistia dos 
produtos semielaborados no ICMS; contribuições sociais cumulativas aumentam o custo das 
exportações, principalmente de maior valor agregado: foram criadas a CSLL em 1988 e o IPMF 
em 1993 (transformado na CPMF em 1996). Além disso, a alíquota da Cofins foi dobrada para 
2% em 1991.

102 Nos anos 2000 várias inovações na legislação vêm ampliando os benefícios concedidos: a Lei 
no 10.276/01 introduziu nova fórmula de cálculo de crédito presumido do IPI e permitiu a 
dedução de outros tipos de despesa até então vedadas; mais recentemente, no âmbito da 
política industrial do governo Lula, a Lei do Bem criou os dois regimes especiais de tributação 
já citados – Recap e Repes –, os quais tiveram seus escopos ampliados pela Lei no 11.774/08.
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soneração do ICMS, a qual está prevista sob frágeis bases institucionais e subjugada 
ao processo orçamentário, do qual a União tem, além do poder de agenda, a facul-
dade de contingenciamento. A determinação do montante a ser compensado tem 
sido, ano após ano, tortuoso, dando aos estados um incentivo a mais para adotar 
barreiras operacionais e administrativas para não reconhecerem os créditos fiscais 
do ICMS apropriados em etapas anteriores da cadeia produtiva exportadora.

É inegável que a desoneração às exportações incita o embate entre os atores 
políticos representantes das distintas esferas federativas, que travam um “cabo 
de guerra” na partilha da desoneração tributária. Contudo, deve ser ressaltado 
também que a acumulação de créditos afeta diretamente um grupo específico de 
empresas que perdem competitividade e recebem incentivos para incorrer em 
custos ineficientes de organização logística, contribuindo para que o objetivo de 
promover exportações continue presente no debate da reforma tributária, como 
demanda de parcela específica do empresariado.

Desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste

Ao longo das décadas de 1960 e 70, incentivos fiscais no âmbito do imposto 
de renda, conhecidos como sistema “34/18”, foram concedidos a empresas que 
se dispusessem a investir e a desenvolver uma atividade produtiva nos estados 
abrangidos pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e 
pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Em 1974, o 
sistema passou a se basear na aplicação de fundos, em vez de projetos específi-
cos, a fim de aperfeiçoar seus mecanismos de mercado de capitais. Foram cria-
dos o Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor), o Fundo de Investimentos 
da Amazônia (Finam) e o Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espí-
rito Santo (Funres), direcionados, respectivamente, às regiões Nordeste e Norte 
e ao estado do Espírito Santo, além do Fundo de Investimentos Setoriais (Fiset), 
destinado aos setores de pesca, florestamento e reflorestamento e turismo.

No governo Collor os incentivos dos sistemas Finor e Finam foram recriados 
pela Lei no 8.167/91, dessa vez sob a forma de debêntures e não mais ações, 
com prazo de vigência previsto até 2000. Com os fundos, em especial o Finor, 
apresentando crescentes déficits orçamentários, instaurou-se uma severa crise 
política, motivando a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito na 
Câmara dos Deputados – a CPI do Finor –, em 2000. Como consequência, a Sudam 
e a Sudene foram extintas – tendo sido recriadas posteriormente – e as aplicações no 
Finam, Finor e Funres foram restringidas.
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Desde então, as bases institucionais dos incentivos fiscais regionais têm sido 
sucessivamente remodeladas – demandando a atenção política do segmento 
empresarial beneficiado – e o montante de recursos renunciados tem se manti-
do em patamares bastante expressivos (R$ 5,5 bilhões para 2009). Nos últimos 
anos, como mostrado pelo Gráfico 2, o instrumento mais utilizado passou a ser 
a isenção direta no imposto de renda das empresas – especialmente sob o des-
conto de 75% –, em vez dos fundos Finor e Finam.

Gráfico 2 – Renúncia dos incentivos fiscais regionais  
(em R$ milhões) – 2003 a 2009

Fonte: Demonstrativo de Gastos Tributários, vários anos, disponível no site 
www.receita.fazenda.gov.br.

Mais recentemente, no governo Lula, vinculou-se a discussão dos rumos da 
política de desenvolvimento regional ao debate da reforma tributária sem 
que aquela, entretanto, recebesse avanços significativos. Independentemente,  
porém, da indefinição da política regional, alterações trazidas pela Lei do Bem 
ampliaram o alcance dos benefícios fiscais concedidos no âmbito do imposto de 
renda das empresas103 e ofereceram tratamento diferenciado na tributação do 
PIS e da Cofins104, além de ampliar a extensão temporal de validade para os in-
centivos fiscais de novos projetos aprovados pela Sudam e pela Sudene, que não 

103 Tornou-se possível abater do imposto de renda devido o valor equivalente à depreciação acu-
mulada de bens adquiridos e os adicionais restituíveis anteriormente vedados.

104 Foi permitido o abatimento de créditos fiscais no prazo de doze meses, de bens destinados ao 
ativo fixo de empresas atuantes no âmbito da Sudam e da Sudene.
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se restringirão mais à data-limite vigente anteriormente, de 31 de dezembro de 
2013, mas sim a dez anos a contar do ano seguinte à entrada em operação do 
projeto beneficiado; ou seja, poderão se estender, em tese, a até 2024. 

Outros incentivos fiscais não manejados diretamente pelas instituições regionais 
Sudam e Sudene têm sido criados, como o Regime Especial de Incentivos para o De-
senvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordes-
te e Centro-Oeste (Repenec) – criado pela MP no 472/09 –, e o regime automotivo 
regional – criado pelas Leis nos 9.440/97 e 9.826/99 e prorrogado pela MP no 471/09.

Zona Franca de Manaus

Com a edição do Decreto-Lei no 288, de 1967, incentivos fiscais passaram a ser 
concedidos à Zona Franca de Manaus (ZFM) como uma intervenção temporária, 
inicialmente previstos para durarem por trinta anos, prorrogáveis por mais dez, 
ou seja, até 1997 (ou 2007), mas que foram novamente prorrogados para até 
2023, no bojo da discussão da reforma tributária em 2003.

A Zona Franca, depois de passar por um período de indefinição quanto às suas 
perspectivas no início da década de 1990105, teve sua sobrevivência e predomínio 
garantidos. Mudanças na legislação promovidas em 1991 e 1992 alteraram os 
marcos institucionais da ZFM, introduzindo o conceito de Processo Produtivo 
Básico (PPB) em substituição ao conceito anterior de índice de nacionalização e 
incrementando as vantagens fiscais a partir da majoração da alíquota do IPI dos 
produtos similares aos produzidos na ZFM em 10%, neutralizando, pelo menos 
em parte, os efeitos da liberalização do comércio exterior. 

Atualmente, o conjunto de incentivos fiscais destinados à ZFM é o segundo mais 
relevante dentre todas as renúncias da União (R$ 17,4 bilhões em 2009) e um 
dos que mais crescem. Diversas leis desoneraram a tributação do PIS e da Cofins  
no âmbito da ZFM: 10.637/02, 10.833/03, 10.996/04 e Lei do Bem, entre ou-
tras. Além disso, o governo federal anunciou, em março de 2009, juntamente 

105 A abertura comercial do governo Collor – por meio da redução de alíquotas e eliminação de 
controles administrativos sobre a importação – e a concorrência com indústrias de outros 
países, como China e Coreia, causaram a queda dos níveis de produção, emprego e investi-
mentos. Ao mesmo tempo, outras áreas de livre comércio foram criadas – Tabatinga (AM), 
Guajará-Mirim (RO), Pacaraima (RR) e Bonfim (RR) –, entre 1988 e 1991, acrescentando nova 
variável de tensão, pois empresários e segmentos políticos concorrentes passaram a disputar 
os incentivos fiscais oferecidos, como por exemplo, no avanço da Zona Franca para áreas ainda 
não incentivadas, como a produção de veículos utilitários.
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com o pacote anticrise, que seria dada permissão para que cinco novos setores 
pudessem se instalar na ZFM.

Logo, não é difícil concluir que os incentivos fiscais destinados à Zona Franca 
de Manaus ostentam uma relação direta e contrária com a reforma tributária, 
devido às suas características de dependência de trajetória e de fragmentação 
do empresariado. Concebidos para durarem apenas por tempo limitado, esses 
incentivos têm sido recorrentemente prorrogados, não havendo perspectiva de 
que venham a ser revogados em um futuro próximo. As diversas exceções de seu 
regime especial de tributação impõem que a proposta de reforma tenha de ser 
mitigada, tornando-se assim menos eficiente e consistente e dificultando o con-
senso para sua aprovação. A PEC 233/08, por exemplo, não contemplou a incor-
poração do IPI ao IVA-federal para não comprometer a ZFM. Segundo o ministro 
da Fazenda, Guido Mantega, “essa era a reforma possível”106. Para os empresários 
beneficiados, a reforma tributária não é o principal problema de política pública a 
ser resolvido; antes dela, o principal fator de mobilização tem sido a necessidade 
de reconfiguração dos incentivos e de sua recorrente prorrogação.

Guerra fiscal do ICMS

O arcabouço institucional do ICMS, a descentralização política propiciada pela 
Constituição de 1988 e a disponibilidade de capital privado na década de 1990 
favoreceram o desencadeamento do fenômeno da guerra fiscal no âmbito do 
ICMS, o qual tem se tornado o problema de política pública central no debate da 
reforma tributária no Brasil.

A guerra fiscal consiste na disputa entre diferentes estados da federação pela 
atração de relevantes investimentos empresariais a partir da concessão de  
diferentes vantagens fiscais, especialmente com a renúncia do ICMS. Trata-se 
de um fenômeno dinâmico e multifacetado que abrange não só as disputas mais 
conhecidas de atração de fábricas de automóveis, como outros incontáveis in-
centivos a setores específicos da economia.

A partir de 1993, alguns estados passaram a disputar os crescentes investi-
mentos oferecidos por montadoras de automóveis. Rio de Janeiro “venceu” São 
Paulo, ao sediar novo parque industrial da Volkswagen. Minas Gerais (Juiz de 
Fora) ganhou a sede da Mercedes-Benz, assim como Paraná, Rio Grande do Sul, 

106 “Vem aí mais imposto”, revista Isto É Dinheiro, 29/2/2008.
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Goiás e Bahia também obtiveram vitórias pontuais como consequência do ofe-
recimento de incentivos fiscais a grupos econômicos do setor automobilístico. 

O governo federal também acabou participando dessa guerra fiscal a partir de 
inusitada interferência com o Novo Regime Automotivo de 1995 e o Regime 
Automotivo Especial de 1997, que concederam diversos incentivos fiscais às em-
presas montadoras de automóveis, sendo esse último direcionado às empresas 
que viessem a se instalar nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

A guerra fiscal fora do setor automotivo, apesar de menos conhecida, aparen-
temente, tem se disseminado por muito mais setores econômicos e estados da 
federação, operada com base em variadas e criativas formas de incentivo fis-
cal, como o crédito presumido do ICMS. Dulci (2002, p. 101-104) descreve, por 
exemplo, diversos episódios relacionados ao estado de São Paulo – investimen-
tos da Embraer, Simples paulista e aprovação da Lei da Informática – e ao estado 
de Minas Gerais – transferência dos setores de leite e derivados e carnes e couros 
para os estados de São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul.

Em muitos casos, os incentivos fiscais do ICMS são concedidos autocraticamen-
te pelo Poder Executivo estadual – sem a aprovação do Legislativo –, facilitando 
a combinação de interesses entre o segmento político que detém o poder local e 
o segmento empresarial. Além disso, as estruturas dos governos estaduais estão 
institucionalmente preparadas para atender a demandas específicas para a con-
cessão de regimes especiais e de outros benefícios, o que favorece a continuidade 
da tendência atualmente existente.

Barreiras jurídicas, políticas, econômicas, sociais e até morais dificultam o can-
celamento imediato dos incentivos fiscais já concedidos. Em função disso, as 
propostas de reforma tributária tendem a reconhecer os incentivos já conce-
didos como legais, validando suas vigências por vários anos. A hipótese dessa 
validação, por outro lado, estimula a concessão de derradeiros incentivos, retro-
alimentando sua trajetória. 

Assim, a continuidade da guerra fiscal deve-se a um conjunto de aspectos ins-
titucionais que deram causa e que favorecem a continuidade de sua trajetória, 
estimulando o comportamento de busca de rendas (rent seeking) pelo segmento 
empresarial.
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Regimes de tributação simplificada

O lucro presumido e o Simples são dois regimes de tributação simplificada cria-
dos com vistas a minimizar o quadro de complexidade na tributação brasileira, 
bem como diminuir a carga tributária das pequenas e médias empresas. Do lado 
do interesse estatal, a busca por simplicidade tem sido feita, principalmente, a 
partir do mecanismo de substituição tributária, o qual visa tanto diminuir o cus-
to de fiscalização e de arrecadação dos tributos como combater sua sonegação. 
A adoção cada vez mais abrangente desses regimes consolida nichos de interes-
se específicos, que incentivam os beneficiados a atuarem politicamente visando 
melhorar suas condições individuais107.

O mais importante desses regimes, o Simples, criado em 1996, propiciou um 
tratamento tributário efetivamente favorável às micro e pequenas empresas, 
pois agrupou diversos tributos – IR, IOF, IPI, CSLL, Cofins, PIS e a contri-
buição previdenciária patronal – em uma só base de incidência e alíquota, 
além de contemplar a renúncia de receita por parte da União. As empresas 
estavam habilitadas para aderir como microempresa se o faturamento anual 
não ultrapassasse R$ 120 mil e como empresa de pequeno porte, caso fosse 
inferior a R$ 720 mil.

Com a aprovação da Lei Complementar nº 123/06, o Simples tornou-se nacional 
e passou por relevantes alterações: incluiu o ICMS; aumentou substancialmente 
os limites de enquadramento, que passaram a ser, respectivamente, de R$ 240 
mil e R$ 2,4 milhões; incorporou dezenas de segmentos econômicos até então 
vedados no Simples, em especial parte do segmento de prestação de serviços108; 
aumentou o nível de desoneração fiscal da União, ao diminuir as alíquotas apli-
cadas, as quais variam de acordo com o nível de faturamento. Todas essas mu-
danças possibilitaram a adesão de muito mais empresas – de cerca de 1,6 milhão 
em 1996 passou para mais de 3 milhões atualmente.

107 Um exemplo dessa atuação política pôde ser vista durante a tramitação da MP no 413/08 
na Câmara dos Deputados, quando os empresários detentores de usinas de álcool consegui-
ram reverter medida de substituição tributária no PIS e na Cofins contrária ao seus interesses  
(Lobby do álcool ataca MP dos Bancos, www.congressoemfoco.com.br, 18/3/08).

108 Diferentemente do Simples federal, dezenas de segmentos da atividade econômica podem 
aderir, como por exemplo: compra, venda, administração e locação de imóveis; armazena-
mento e transporte de produtos de terceiros; prestação de serviços de vigilância e limpeza; 
e empresas regulamentadas como montadoras de estandes para feiras, escolas de línguas 
estrangeiras, academias de ginástica e produtores culturais.



PARA ALÉM DAS URNAS288

Recentemente, em dezembro de 2008, foi aprovada a Lei Complementar  
no 128/08, que trouxe outras significativas inovações no Simples, entre as quais: 
inclusão de novos segmentos econômicos109; redução de alíquotas de outros110; 
permissão para abatimento de créditos do ICMS por empresas não participantes 
do Simples; e crição da figura do Microempreendedor Individual (MEI)111. Todas 
essas inovações consolidaram o Simples como a principal renúncia tributária da 
União, com um volume previsto para 2009 de R$ 25,7 bilhões.

Conclusão

O objetivo principal deste artigo é defender que o incentivo fiscal é uma unidade 
analítica relevante para dar inteligibilidade ao quadro evolutivo da tributação 
brasileira e, ainda, para explicar o insucesso da reforma tributária.

O argumento central resultante da análise aqui empreendida é o de que o insuces-
so das tentativas recentes de reforma tributária deve-se a certa opção de políti-
ca tributária desenvolvimentista e extrativa adotada historicamente pelo Estado 
brasileiro, pautada pela concessão de incentivos fiscais que envolvem interesses 
difíceis de serem revertidos, com características de dependência de trajetória (path 
dependence), e que fragmentam os interesses do ator fundamental – o empresário 
– para o desenlace de uma reforma abrangente dos tributos. 

Além dos regimes simplificadores – Simples, lucro presumido e substituição 
tributária – e do antigo regime dedicado à Zona Franca de Manaus, têm sido 
criados regimes tributários especiais no âmbito da política industrial – Repes, 
Recap, Reporto e Reidi – e diversos outros como o Prouni e o programa Compu-
tador para Todos.

A crescente proliferação desses regimes, muitas vezes vinculados a políticas pú-
blicas prioritárias, enraíza interesses difíceis de serem revertidos e dá incen-
tivos à classe empresarial para que adote um comportamento estratégico in-

109 Comércio e fabricação de bebidas não alcoólicas; ensino médio; comunicações; tratamento 
e revestimento em metais; decoração e paisagismo; laboratórios de análises clínicas ou de 
patologia clínica; serviços de tomografia, de diagnósticos médicos por imagem, de registros 
gráficos e métodos óticos, de ressonância magnética e os de prótese em geral.

110 Vigilância, limpeza e conservação; serviços contábeis; empresas montadoras de estandes para 
feiras e produção cultural e cinematográfica.

111 O MEI beneficia trabalhadores informais com faturamento de até R$ 36 mil por ano e que 
mantêm no máximo um empregado.
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dividualista na busca por rendas (rent seeking), pressionando ainda mais os 
órgãos públicos a inserir setores econômicos em novos regimes ou melhorar 
suas posições relativas naqueles em que já se encontram, reforçando a tendên-
cia existente. Configura-se, assim, um modus operandi fragmentado, em nítido 
contraste com o processo, aparentemente desejado, de uma reforma tributária 
abrangente e repentina.
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A ATUAÇÃO ORGANIZADA 
DO SETOR BANCÁRIO 

E A REGULAMENTAÇÃO
DA TARIFA BANCÁRIA

Andrea Karla Cavalcanti da Mota Cabral

Lobby governamental

De acordo com Saïd Farhat (2007, p. 50-51), “lobby é toda atividade organiza-
da, exercida dentro da lei e da ética, por um grupo de interesses definidos e 
legítimos, com o objetivo de ser ouvido pelo poder público para informá-lo e 
dele obter determinadas medidas, decisões e atitudes”. De fato, atualmente,  
lobby é uma expressão que tem significado mais estruturante, à medida que ele 
identifica os grupos, as organizações, as associações ou os agentes de interesse 
que buscam influenciar decisões, normalmente no âmbito do Poder Legislativo, 
principalmente no caso dos Estados Unidos. No Brasil, o exercício da influência 
se dá de forma muito mais ampla junto ao Poder Executivo, em razão de sua fa-
culdade de iniciar proposições, editar medidas provisórias e de sua ascendência 
sobre a agenda do Congresso Nacional.

Historicamente, a palavra lobby significa antessala, entrada, átrio, local onde 
ficavam as pessoas que queriam solicitar alguma coisa aos parlamentares antes 
que adentrassem o plenário. Este fato ocorria comumente na antecâmara da 
Câmara dos Deputados, na Inglaterra, momento a partir do qual o vocábulo teve 
seu uso generalizado, inclusive em outros países do mundo.

A Constituição de 1988, em seus Princípios Fundamentais (art. 1o, V), incluiu 
o pluralismo político como um de seus pilares, ou seja, reconhece a necessidade 
de se garantir a diversidade de representação como parte essencial da democra-
cia. Mais à frente, no capítulo Dos Direitos e Garantias Fundamentais, a Carta  
Magna assevera: “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anoni-
mato” (capítulo I, art. 5º, IV); “é plena a liberdade de associação para fins lícitos, 
vedada a de caráter paramilitar” (idem, XVII). A Carta de 88 vai muito além dos 
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direitos acima citados, o que possibilita a regulamentação da prática do lobby sob 
a égide da magna lei; contudo, ainda não temos uma lei que o legalize, a exemplo 
do Peru e agora do Chile, na América Latina. Assim, o lobbying, por força da ne-
cessidade do regime democrático, não pode se dar de forma obscura. A pressão 
oculta sempre existiu e, de certa forma, sempre existirá, mas em governos sob 
esse regime, a influência dos grupos de interesse precisa ser aberta, transpa-
rente. É uma forma de se ter o controle do processo que existe no âmbito dos 
próprios grupos e das relações com as decisões políticas. É difícil conceber um 
governo livre sem a legitimação desses grupos, porquanto a democracia pressu-
põe participação. Assegurar o acesso a informações a todos indistintamente é 
fundamental ao jogo democrático. 

São várias as condições para que o lobby seja exercido de forma transparente. 
Primeiro os meios têm que ser legais e legítimos, defensáveis ética e moralmen-
te. Não pode constituir privilégios em favor de setores específicos. Sua prática 
não pode levar à concorrência desleal. Preferencialmente deve coincidir com o 
interesse da sociedade. Para tanto, é necessário conhecer as regras do jogo, os 
atores envolvidos, possuir capacidade para analisar os principais setores organi-
zados e gozar de credibilidade, fundamentalmente no tocante ao cumprimento 
de todos esses pressupostos. O julgamento da conduta ética deve ocorrer por in-
termédio dos fins pretendidos e pelos meios empregados. Causas justas, legíti-
mas, legais podem ser levadas a efeito perante o governo, de modo transparente. 
Assim, certamente a legalização do lobby contribuirá para o aperfeiçoamento da 
política pública, higienizando as relações da sociedade com o governo. 

É importante salientar que a atuação dos diversos lobbies, que representam os 
diferentes interesses da sociedade, auxilia o aprofundamento do tema que está 
sendo examinado pelos órgãos governamentais, pois as partes adversárias inves-
tigam e discutem todo o conjunto de ideias a serem abordadas pelo documento le-
gal, utilizando argumentos técnicos, ou não, que são muitas vezes desconhecidos 
dos agentes públicos/políticos, que, desta forma, ampliam seu conhecimento so-
bre o fato. Consequentemente, as informações colocadas à disposição dos órgãos 
que arbitram a respeito das normas discutidas pelos diversos atores da sociedade 
contribuirão para o aperfeiçoamento do instrumento legal a ser implementado112.

112 Há a crença de que os interesses públicos são mais bem definidos quando se conhecem cla-
ramente os interesses privados (...). (Governança. Poder do lobby. Revista Primeira Leitura. 
Editora Primeira Leitura. Edição no 26, p. 43)
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A prática do lobby é comumente confundida com corrupção pela opinião pública. 
O lobista não é aquele que oferece propinas, que compra votos ou troca favores 
desonestamente. O profissional do lobby reúne informações técnicas importan-
tes sobre o tema, apresenta argumentos convincentes, partilha informações 
com outros interessados, alia-se a eles para se tornar mais persuasivo.113 Ele está 
a serviço de algum grupo de interesse, trabalhando com aferro para conseguir 
seus objetivos, mas sempre por meios lícitos. Aliás, segundo Graziano,

“de um modo geral, pode-se dizer que o lobby e 
a corrupção tendem a se excluir mutuamente. O 
lobby é um empreendimento caro e de resultados 
incertos. Não haveria necessidade de armar es-
quemas tão dispendiosos se houvesse disponibi-
lidade de meios mais diretos e eficazes, embora 
talvez a custos comparáveis. Acredito, por exem-
plo, que há muito pouco espaço para o lobby na 
Rússia, onde a corrupção já se generalizou e assu-
miu dimensões sistêmicas.” (GRAZIANO, 1997)

Ao contrário do caráter escuso que parece permear a prática do lobby nos países 
de tradição democrática, é justamente seu exercício que coíbe o abuso de poder 
das autoridades públicas. O lobbying funciona como espécie de controle das deci-
sões emanadas dos órgãos do governo, da conduta ética, proporcionando maior 
transparência à sociedade em relação aos interesses que estão em questão.

Os grupos de interesse e de pressão são organizações típicas dos sistemas demo-
cráticos. É difícil conceber a democracia sem a atuação desses grupos, e ao mes-
mo tempo esta participação nos coloca diante de certos conflitos com a própria 
noção de democracia, a partir do momento em que eles possam promover a cor-
rupção do sistema representativo, a usurpação da legitimidade, exercendo influ-
ência indevida ou até exagerada, em função dos recursos de poder de que dis-
põem. Há que salientar o famoso dilema Madisoniano114, que está na origem do 
regime democrático dos Estados Unidos. O quarto presidente americano, James 

113 (...) Embora o lobista represente interesses especiais, ele é o detentor das informações e o 
portador de conhecimentos técnicos e políticos especializados (...). (GRAZIANO, Luigi. Revista 
Brasileira de Ciências Sociais. O lobby e o interesse público, v. 12, no 35, São Paulo, 1997).

114 Madison entendia que as facções não devem ser eliminadas, por ferir a liberdade intrínseca do 
ser humano, mas neutralizadas.
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Madison (1809/1817), via a necessidade de permitir que todas as facções se  
organizassem e pudessem atuar com igualdade de direitos, de acesso, para que 
pudessem, a partir daí, umas contrabalançando as outras (checks and balances), 
obter o melhor resultado no processo político, mediante a competição e o 
equilíbrio entre as facções e os grupos em disputa. No entanto, esse ideal não 
foi plenamente atingido e, hoje, torna-se muito claro que alguns interesses 
conseguem de forma mais eficiente e mais intensa fazer prevalecer as suas po-
sições, em virtude da própria desigualdade de meios que existe no âmbito do 
regime democrático e, particularmente, de uma sociedade capitalista.

Os grupos de interesse tanto são uma ameaça ao jogo democrático quanto são a 
expressão da liberdade. As habilidades, os instrumentos, os meios, as capacida-
des dos diferentes grupos estão distribuídas de forma muito desigual no âmbito 
social, onde até indivíduos podem atuar isoladamente de forma mais influente 
do que os grupos. A solução seria, no âmbito da democracia, que os diferentes 
grupos de interesse pudessem efetivamente exercer o poder de veto, tendo para 
isto meios de evitar que uma política particularmente prejudicial ao conjunto 
da sociedade, de interesse de um determinado grupo ou segmento, possa ser 
adotada. Desse modo, é imperioso assegurar meios ou canais de acesso de forma 
mais ampla, mais democrática, mais participativa para o conjunto dos grupos, 
sem que o fator econômico seja predominante.

Ademais, em razão da pluralidade de interesses sociais que os partidos políti-
cos, por falta de condições, não conseguem abranger, os grupos de interesse 
são um fator importante na ocupação de vácuos políticos, ainda que sem a 
legitimidade de uma representação eleita. Eles podem ser agentes catalisado-
res de mudança do status quo social, por meio de suas reivindicações e co-
nhecimentos. Entretanto, é conveniente salientar que somente em sociedades 
democraticamente organizadas pode-se considerar esse tipo de atuação legal. 
Ter consciência dos diversos interesses que regem a dinâmica social e do direi-
to de expressão a respeito do padrão que cada grupo considera mais adequado, 
assim como da própria questão dos direitos humanos, demanda um modelo 
político que admita a controvérsia, ou melhor, que a conceba como natural à 
evolução social.115

115 (...) o benefício governamental é patente, pois os funcionários (...) acabam recebendo subsí-
dios para tomada de decisões. (MARINO NETO, José Ernesto. Revista Digesto. A política econô-
mica do Estado e a iniciativa privada: lobby. Ano XLIV, no 330, p. 32)
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No Brasil, as instituições ainda estão em fase de amadurecimento. Os espaços 
não estão completamente delimitados. O Congresso tem muito pouco poder 
na sua função legiferante. O Executivo possui muito mais poder, pois tem a 
faculdade de legislar por intermédio de medidas provisórias e por meio de 
pedido de urgência em projetos de iniciativa do presidente da República (a 
pauta do Congresso também é comandada pelo Executivo). Ainda, a decisão 
sobre a interpretação e extensão das leis, muitas vezes, fica a cargo do Ju-
diciário, por meio dos tribunais, pela Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(Adin) e outras petições de grupos interessados ou individualmente, fenô-
meno conhecido como judicialização da política. Na verdade, as instituições 
brasileiras ainda lutam pela sua própria institucionalização. Os partidos po-
líticos também trabalham com afinco para adquirir o caráter de instituição. 
Pode-se arriscar que talvez este seja um dos motivos da falta de regulamen-
tação do lobby até hoje: não temos ainda o espaço do legítimo e do ilegítimo 
delimitado nas nossas instituições.

É importante ressaltar, no que se refere ao modus operandi dos lobbies, que temos 
diferentes formas de atuação desses trabalhos. Por exemplo, as causas normal-
mente são defendidas junto ao Executivo. Os grupos são muito organizados, tanto 
financeira como operacionalmente. Adotam estratégias eleitorais diferenciadas, a 
fim de envolver os agentes políticos. Não existe um equilíbrio na atuação dos gru-
pos quando disputam temas de uma determinada agenda. Mais frequentemente a 
atuação dos lobbies é bem-sucedida quando se trata de impedir uma mudança ou 
aprovação de uma norma. É mais eficiente na defesa do status quo do que propria-
mente no sentido de conseguir novas conquistas, novas vitórias, novas alterações 
na legislação de seu interesse, embora haja momentos de ruptura.

O lobbying não é apenas um fenômeno global, mas uma atividade legítima que 
se reveste de interesse público. Por força dessa característica, a sociedade e os 
agentes públicos precisam estar informados sobre quem está envolvido nessas 
atividades, quem as exerce e que interesses defende. Os lobbies estão ligados 
a conceitos como democracia, participação e processo de intervenção política. 
Assim sendo, sua regulamentação é consequência do jogo democrático.

A discussão sobre a função do lobbying na democracia contribui para escla-
recer, junto à opinião pública, o verdadeiro papel dos grupos de interesse no 
processo político, diferenciando-o da corrupção ou do tráfico de influência. O 
próprio debate acerca da regulamentação da atividade do lobby pode colaborar 
com essa elucidação, pois compreendendo os meandros políticos, a sociedade 
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tem a possibilidade de entronizar tal prática como algo peculiar e indispensável 
a um país democrático, sem olvidar a necessidade do estabelecimento de limites 
éticos para todos os atores envolvidos.

Regulação financeira e bancária

As instituições financeiras devem ser reguladas? A maior parte da literatura 
existente acerca do assunto defende a regulamentação do sistema financeiro por 
órgão do governo, precipuamente pela função dual que os bancos exercem na 
economia moderna capitalista: criam moedas por meio de empréstimos conce-
didos, afetando a liquidez geral da economia, e intermedeiam recursos, captan-
do-os dos setores superavitários e transferindo-os aos setores deficitários.

Ao mesmo tempo em que os bancos dinamizam a economia e financiam seu 
crescimento, também podem desestabilizá-la. Se por um lado possuem função 
pública, quando criam moeda e interferem na condução da política monetária, 
por outro lado são agentes empresariais que atuam sob a lógica do lucro, assu-
mindo riscos que podem gerar consequências funestas não apenas para a insti-
tuição bancária individualmente, mas para o sistema financeiro como um todo 
(risco sistêmico). 

A confiança do público em relação ao sistema financeiro é primordial para a con-
tinuidade do negócio bancário. Portanto, um conjunto de regras delimitando a 
atuação dos bancos, assim como uma competente supervisão bancária, funda-
mentada nessas normas, auxilia a credibilidade do sistema bancário pela socie-
dade. Como salienta Rosa María Lastra (2000),

“a confiança será sempre um elemento essencial 
na área bancária, seja com os reguladores enfa-
tizando a proteção da fidúcia no sistema como 
um todo (como no modelo alemão de banco uni-
versal) ou de depositantes individuais (modelo 
anglo-saxônico). A proteção de tal ‘confiança’ é 
geralmente vista como um dever do governo.” 
(LASTRA, 2000, p. 63)

A falta de confiança, mesmo que em um banco individualmente, pode acar-
retar “corrida” do público às instituições financeiras, o que coloca em risco a 
saúde do sistema bancário como um todo. O ideal é prevenir as ocorrências de 
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crise, por meio de regulação e de supervisão bancárias a priori, ainda que, his-
toricamente, tenha sido observado que as regulamentações sucedem as ruptu-
ras do sistema financeiro.116

Não se pode olvidar que a falência de instituições financeiras pode acarretar 
externalidades a outros setores econômicos. Tal fato justifica a interferência do 
Banco Central como prestamista de última instância, vez que a injeção de re-
cursos públicos no sistema financeiro pode manter nível de liquidez compatível 
com o produto interno bruto da economia, evitando processo recessivo genera-
lizado. No entanto, tal crença no socorro governamental, quando das crises in-
dividuais ou sistêmicas, levam, muitas vezes, os bancos a assumirem mais riscos 
ainda, motivo pelo qual podemos ressaltar a decisão do governo americano de 
permitir a quebra do quarto maior banco de investimento do mundo, Lehman 
Brothers, a fim de servir de exemplo ao mercado financeiro dos Estados Unidos 
sobre as possíveis consequências da assunção de riscos excessivos.

Os bancos possuem um papel central na economia capitalista, especialmente por-
que eles são as únicas fontes de recursos da maioria dos tomadores, e também 
em função da gestão do sistema de pagamento. Para Goodhart (2005), os bancos 
devem ser regulados e supervisionados devido a quatro principais razões:

“1. A função essencial dos bancos no sistema fi-
nanceiro, especialmente nos setores de liqui-
dação e de pagamento.

2. O perigo potencial de risco sistêmico resultan-
te da corrida aos bancos.

3. Os tipos de contrato bancários.

4. Escolha errônea e risco moral associado à fun-
ção de prestamista de última instância e outros 
dispositivos de segurança aplicados aos bancos.” 
(GOODHART, 2005, p. 10, tradução do autor)

Além das razões retromencionadas, ressalte-se a questão da assimetria de in-
formação que permeia os bancos e os usuários. Sem dúvida, o setor financeiro 

116 No Reino Unido, por exemplo, a alteração de autorregulamentação para regulamentação legal 
no campo de serviços financeiros ocorre como fruto de uma série de crises. (LASTRA, 2000,  
p. 63-64)
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possui complexidades que tornam sua compreensão difícil ao cidadão comum. 
Mesmo quando as práticas bancárias já estão regulamentadas, a inovação dos 
produtos aliada a novas tecnologias criam diferentes maneiras de obtenção de 
recursos e lucros no mercado, gerando riscos desconhecidos pelos órgãos regu-
ladores. Segundo Corazza (2005a, p. 84),

“a política e as regras de supervisão historica-
mente sempre evoluíram como consequência e 
como resposta às crises. Voltadas sempre para trás, 
para ontem, raramente para hoje e nunca para o 
futuro. Quanto maior a crise, maior o esforço para 
melhorar os procedimentos e salvaguardas para 
evitar uma nova crise. Embora, em teoria, os regu-
ladores se empenhassem em melhorar as regras e 
os supervisores procurassem aperfeiçoar o moni-
toramento, a experiência histórica mostra que os 
bancos centrais falham em evitar crises financeiras, 
concluem esses autores.” (CORAZZA, 2005a, p. 84)

Será que a atual crise americana sobreveio em razão da inovação dos produtos 
bancários? Aparentemente não. Parece resultante da falta de regulamentação e 
supervisão bancárias, como também pela euforia comum entre os bancos quando 
há excesso de liquidez na economia, o que ocorreu no período 2004-2007. Ade-
mais, o sistema de proteção às instituições financeiras, como os fundos de seguro 
e depósitos, a atuação comumente realizada pelos bancos centrais no socorro di-
ário a insolvências temporárias, a função de prestamista de última instância em 
caso de insolvência de certo modo incentivam os bancos a correrem maiores ris-
cos, o que é denominado, no jargão financeiro, risco moral (moral hazard).117 

Na opinião do diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Domi-
nique Strauss-Kahn, a atual crise americana possui raízes profundas, ou seja, 
a expansão do mercado financeiro superou o crescimento da economia real em 
função da alta complexidade dos produtos bancários. Realmente, não só na atu-
al crise, mas em crises bancárias anteriores, observou-se a falta de preparo dos 
órgãos de regulação e de supervisão bancárias para acompanhar as mudanças 
ocasionadas pelo setor financeiro. Assim sendo, os bancos se sentem livres para 

117 (...) consiste na tendência de comportamento dos agentes financeiros de tanto mais se arrisca-
rem quanto maior for o aparato de proteção colocado à disposição. (TURCZYN, 2005, p. 73-74)
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rebaixar critérios de análise de risco, com o objetivo de aumentar lucros sem 
serem importunados pelos órgãos supervisores. A este respeito, José Alexandre 
Scheinkman, economista e professor da Universidade de Princeton, corrobora a 
falta de regulamentação do setor, a subavaliação de riscos importantes por parte 
das agências de classificação, assim como a assunção de riscos excessivos pelos 
bancos como causa da atual crise imobiliária dos Estados Unidos. Afirma, ainda, 
que os mercados estavam desregulados por ideologia:

“O presidente Bush e o próprio Alan Greenspan 
(que presidiu o Federal Reserve, o banco central 
americano, de 1987 a 2006) tinham uma atitude 
ideológica contra a regulamentação. Em 2004, a 
SEC (Securities and Exchange Comission, equi-
valente à CVM, Comissão de Valores Mobiliários) 
aceitou que os bancos de investimentos adotas-
sem alavancagens muito maiores.”

A teoria convencional propõe a desregulamentação do sistema financeiro com 
base na crença de que os mercados são inerentemente eficientes. Rogério So-
breira (2005, p. 61) afirma que mercados perfeitos são aqueles em que não há 
custos de transação, a informação é livre e os agentes possuem expectativas 
homogêneas, o que, na verdade, não corresponde à realidade do mercado ban-
cário, haja vista o alto custo de transação e de obtenção de informação, além da 
desigualdade de participação atinente aos diversos tipos de clientes bancários.

A teoria pós-keynesiana, ao contrário da teoria convencional, acredita que as 
inovações não acarretam um mercado financeiro mais eficiente; ao contrário, 
elas o tornam mais frágil. Rosa María Lastra (2000) confirma tal assertiva, pois 
crê que instrumentos financeiros cada vez mais sofisticados e complexos dificul-
tam a fiscalização por parte dos supervisores bancários. Saliente-se, ainda, que 
a iniciativa privada tem maior poder de arregimentar funcionários capacitados 
para a área financeira do que o governo, o que por si só já ocasiona um déficit de 
habilidade entre supervisores e supervisionados.118

 

118 Os preços dos ativos, assim como seus riscos, variam ao longo do tempo. Apesar de ser fato 
óbvio, sua modelagem é complexa e normalmente exige nível avançado de conhecimentos 
matemáticos e estatísticos. (MELLAGI FILHO e ISHIKAWA, 2007, p. 305)
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Mercados financeiros desregulados facilitam a aquisição de empréstimos a 
juros mais baixos, uma vez que a ausência de um sistema de proteção rígido 
faz com que captação se torne maior e mais barata, incentivando o cresci-
mento econômico e a concessão indiscriminada do crédito. No entanto, tal 
procedimento aumenta muito a instabilidade do sistema financeiro. Por um 
lado, os bancos participam do processo de criação de moeda e influenciam 
a liquidez da economia; por outro lado são agentes empresariais que atuam 
sob a lógica do lucro, incorrendo em riscos excessivos. Estes dois papéis da 
instituição bancária legitimam o controle estatal. Segundo Giandomenico 
Majone (2006, p. 79),

“a tarefa mais importante que é delegada a agên-
cias reguladoras é a correção de falhas de merca-
do, de modo a aumentar a eficiência das transa-
ções de mercado.” (MAJONE, 2006, p. 79)

Destarte, o Banco Central tenta delimitar o espaço de atuação dos bancos por 
meio da emissão de normas que visem assegurar estabilidade ao sistema financei-
ro, a fim de que a busca constante pelo lucro seja realizada de maneira adequada.

“O risco sistêmico é levado em consideração, em 
razão do custo social da falência de instituições 
financeiras, principalmente por contágio entre 
os bancos. A bancarrota pode facilmente ultra-
passar os prejuízos causados aos acionistas e aos 
gerentes financeiros do setor privado. Observa-
mos que a principal preocupação é com o setor 
bancário, e analisamos o porquê de os bancos 
serem especiais (...).” (GOODHART, 2005)

Minsky (1986, p. 250) salienta que, em vários países, os bancos centrais são 
dominados pelos próprios bancos que deveriam fiscalizar. Autoridades monetá-
rias sob o domínio do lobby bancário pode ser um dos motivos da falta de rigor 
na fiscalização dos bancos. Além disso, como os bancos detêm o controle sobre 
parte dos recursos financeiros e do fluxo de capitais da economia, eles exercem 
influência no processo decisório das políticas governamentais, especialmente 
no tocante à condução da política econômica, às vezes favorecendo alguns seg-
mentos em detrimentos de outros. Consoante Dymski (2005),



ANDREA KARLA CAVALCANTI DA MOTA CABRAL 301

“(...) um sistema bancário que oferece muito mais 
opções para aqueles que possuem recursos, en-
quanto força os sem recursos a encontrar uma so-
lução ou a abandonar o sistema financeiro formal, 
torna-se cada vez menos eficiente do ponto de 
vista social e econômico.” (DYMSKI, 2005, p. 118) 

Ademais, no caso brasileiro, os recursos financeiros estão concentrados junto a 
poucos bancos, o que os torna mais influentes na condução das políticas gover-
namentais. Acrescente-se, ainda, que esse setor procura adentrar outros setores 
da economia, direta ou indiretamente, de modo a consolidar sua hegemonia, por 
intermédio de seus próprios membros, de familiares, de participação acionária, 
holdings, etc., o que gera uma complexa rede de poder, que influencia políticas 
públicas. Assim, segundo Ary Minella (2007),

“(...) seu poder sobre os mercados e a sociedade 
em geral e sua capacidade de instituir valores, 
de se transformar assim em instrumento políti-
co e de controlar substantivos fluxos de capital 
garantem-lhes condições de vetar decisões de 
regulação pública, relativizar o poder do Estado 
e afetar a economia de diversos países (PORTU-
GAL JÚNIOR, 1994, p. 55-56). Os bancos que 
atuam no Brasil não são diferentes. Eles estão 
inseridos, ou mesmo o constituem, no núcleo 
central de grupos econômicos cujo papel é de-
terminante em questões econômicas e políticas 
da maior relevância.” (MINELLA, 2007, p. 105)

Ainda não se pode olvidar que, por meio do financiamento de campanhas polí-
ticas, ou pela própria participação de banqueiros diretamente no setor público, 
os bancos garantem a manutenção de seu status quo e redirecionam as políticas 
públicas com vistas a articularem seus interesses.

O surgimento dos bancos centrais, em sua maioria, se relaciona às sucessivas crises 
bancárias. Pode-se salientar que sua maior função foi a de socorrer bancos com proble-
mas. Tal missão, ao tempo em que tranquiliza o usuário quanto à segurança do resgate 
dos recursos aplicados, incentiva as instituições financeiras a serem mais agressivas 
em seus negócios, aumentando a possibilidade de mais turbulências a longo prazo.
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À medida que as instituições públicas amadurecem, como aquelas de países com 
longa tradição democrática, o que não é nosso caso (possuímos democracia re-
cente, entrecortada por períodos autoritários), mais há possibilidade de o Banco 
Central se tornar independente119. Com um Bacen afastado da ingerência polí-
tica, especialmente em relação à política monetária, torna-se maior seu poder 
de regulamentar os bancos, com utilização de critérios estritamente econômicos, 
pois seu propósito principal seria a contenção da expansão excessiva da liquidez na 
economia (ou irrigação, no caso de escassez de recursos). Logo, um banco central in-
dependente torna-se responsável essencialmente pela estabilização dos preços por 
meio da condução da política monetária. Segundo Rosa María Lastra (2000),

“(...) um banco central independente, por outro 
lado, deveria se submeter somente a consultas 
não vinculantes com o governo na conduta de 
suas políticas.” (LASTRA, 2000, p. 46)

Rosa María Lastra (2000, p. 137) acredita que o Comitê da Basileia seria o órgão 
ideal para harmonizar as normas bancárias, com vistas à sua posterior execução 
pelos países. A meu ver, há dificuldades grandes a serem ultrapassadas, a fim de 
que haja um órgão supranacional com este poder, em razão, essencialmente, de 
nacionalismos exacerbados, aspectos de soberania, culturais, econômicos, legais 
e outros. Entretanto, em função da atual crise mundial das hipotecas (subprime), 
talvez esse seja o melhor momento para tal debate. Há uma tendência política, 
econômica, institucional dos países em incrementar a regulamentação e a super-
visão bancárias. Existe uma crítica internacional generalizada quanto à atuação 
irresponsável dos bancos e dos governos na condução do negócio bancário (uma 
das tempestades bancárias europeias vem dos derivativos americanos).

As análises acerca da regulamentação das instituições financeiras se posicionam 
a favor da não liberalização dos mercados financeiros, não só pelas característi-
cas públicas e privadas inerentes à atividade bancária, mas também pelos com-
portamentos observados nas sucessivas crises. Assim sendo, é importante res-
saltar a seguinte observação:

“Um episódio de liberalização financeira e ino-
vação, seguido de um período de expansão eco-

119 Rosa María Lastra (2000) comenta que alguns autores sustentam a ideia de que um banco 
central independente teria sentido apenas em países industrializados, com desenvolvimento 
de mercados de capitais, em razão do financiamento das despesas do governo.
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nômica com significativa mudança no padrão 
de empréstimos bancários (em muitos casos 
relacionados com o setor imobiliário), tem sido 
geralmente o antecessor das crises bancárias re-
centes.” (LASTRA, 2000, p. 117)

O setor bancário geralmente, não só no Brasil, mas no mundo, defende a autor-
regulação. Os lobbies dos bancos trabalham muito na consecução desse objetivo. 
Entretanto, crises bancárias anteriores e a atual crise americana têm demonstra-
do que o governo precisa regular mais fortemente o sistema financeiro, além de 
supervisioná-lo e fiscalizá-lo, pois as consequências da bancarrota bancária se es-
palham rapidamente por todo o sistema econômico, causando prejuízos em série. 

Tarifas bancárias

Por que os bancos possuem tanto poder no capitalismo contemporâneo? O poder 
dos bancos é oriundo precipuamente do controle que exercem sobre o montan-
te de recursos colocados à disposição dos diversos setores da economia, assim 
como em razão do domínio do fluxo desses recursos. Esse controle de grande 
parte do capital circulante na economia por parte das instituições financeiras 
permite maior influência junto ao governo no tocante às decisões acerca das 
políticas públicas, como também em relação àquelas que se referem à própria 
condução do setor bancário como empresa participante do sistema capitalista, 
cujo interesse traduz-se na consecução do maior lucro possível.120

Depois da implantação do Plano Real, a partir de julho de 1994, a inflação bra-
sileira foi reduzida drasticamente (de 184,23% a.t. para 7,66% a.t. – início e fim 
de 1994). À época, acreditava-se que os bancos possuíam custos muito elevados, 
especialmente com pessoal e com o expressivo número de agências, e teriam 
dificuldade em manter o status quo sem a receita inflacionária (floating). Toda-
via, o sistema bancário rapidamente se adaptou à nova realidade, passando a se 
financiar com o aumento da concessão do crédito e com a receita de serviços, por 
intermédio da cobrança de tarifas.

O período pós-Real resultou em drástica diminuição do número de instituições 
financeiras, devido à falta de competitividade de alguns bancos no sentido de se 

120 (...) os controladores de um número reduzido de instituições financiadas exercem influência 
sobre o mundo empresarial e governamental muito além daquela exercida por outras forças 
sociais (...). (MINELLA, 2007, p. 102)
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manterem lucrativos em ambiente de estabilidade econômica. Por esta razão, o 
Banco Central permitiu a entrada de bancos estrangeiros no mercado nacional, 
com o objetivo de aumentar a concorrência, melhorar os serviços prestados e 
minimizar os custos, embora tal estratégia não tenha logrado os resultados pre-
vistos até os dias atuais.121 Ademais o mercado bancário no Brasil é muito con-
centrado e atua sob a forma de oligopólio, com grande poder de influência junto 
aos órgãos governamentais, tanto em questões macro como microeconômicas. 
Segundo Minella (2007),

“todos os maiores bancos estão envolvidos na 
direção dos órgãos de representação de classe 
do setor financeiro; oito deles, na própria Febra-
ban. (...) Atuando de forma simultânea nessas 
associações, criam um enorme potencial para, 
entre outros aspectos, realizar ações coordena-
das e promover troca de informações. Pratica-
mente para a metade dos casos examinados, o 
envolvimento com o processo político e as po-
líticas governamentais manifesta-se na privati-
zação dos bancos estatais, no financiamento das 
campanhas eleitorais e na atuação em órgãos 
político-ideológicos que articulam políticas pú-
blicas e ações políticas de orientação neoliberal. 
Em menor número, mas não por isso menos im-
portante, tal influência consolida-se no trânsito 
para o comando estratégico do Banco Central.”  
(MINELLA, 2007, p. 118)

Com a estabilidade econômica e o fim dos ganhos inflacionários, o Banco Central 
permitiu que fossem cobradas receitas pela prestação dos serviços bancários. 
Naquele tempo, acreditava-se que os bancos teriam dificuldades em honrar seus 
custos com o fim da ciranda financeira, especialmente os de pessoal (muitos 
bancos lançaram o Programa de Demissão Voluntária (PDV), a fim de diminuir 
gastos neste quesito). Com o passar dos anos, tal previsão mostrou-se comple-
tamente equivocada, e os bancos passaram a obter lucros cada vez maiores com 

121 (...) a presença dos bancos estrangeiros no mercado brasileiro não alterou as condições de cré-
dito e de prestação de serviços financeiros às empresas no país. (CARVALHO, STUDART, ALVES 
JR., 2002, p. 73)
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a cobrança das tarifas bancárias.

Retomando o período do plano econômico de estabilização da economia, a par-
tir de 1o/7/1994, quando entrou em vigor a nova moeda, o Real, a Resolução 
que disciplinou a cobrança de tarifas bancárias, de maneira ampliada, foi a de nº 
2.303, de 25/7/1996. Essa legislação se limitava a vedar a cobrança de determi-
nados tipos de serviço, indicar as exceções a esta regra, enunciar as penalidades 
em caso de descumprimento, disciplinar a maneira como essas informações se-
riam dadas aos clientes e a periodicidade de 30 dias antes do aumento e da cria-
ção de novas tarifas. Dessa forma, foi permitido que os bancos cobrassem por 
diversos serviços que antes não eram cobrados e que criassem outras espécies 
de prestação de serviços que não existiam. Era exigida apenas, para instituição 
da nova cobrança, a divulgação do aumento de preços e/ou da criação de nova(s) 
tarifa(s) nas próprias agências bancárias, por meio da afixação de quadros infor-
mativos 30 dias antes da entrada em vigor da nova tabela de preços.

O conteúdo genérico da Resolução no 2.303 possibilitou a criação das mais di-
versas nomenclaturas tarifárias, além da cobrança discrepante de valores pelo 
mesmo serviço. O cliente não conseguia comparar preços nem tipos de serviços 
oferecidos por cada banco. Às vezes, para uma mesma espécie de prestação de 
serviço, havia terminologias diferenciadas, impossibilitando até a compreensão 
do cliente em relação a qual serviço estava sendo ofertado.

Ainda, em que pese a supracitada resolução ter vedado a cobrança de determi-
nados serviços, o próprio site do Banco Central registrou o valor que os ban-
cos cobravam por alguns desses mesmos serviços proibidos, segundo relato do  
deputado Vinicius Carvalho, em audiência pública realizada pela Câmara dos 
Deputados, em 20/6/2007 (p. 27 e 28), para tratar da cobrança da tarifa bancária: 

“(...) Cobrança de Cartão Magnético comum para 
débito, saque e consultas: a menor tarifa encon-
trada foi de R$ 2,50 e, a maior, R$ 36,00. A nor-
ma do banco central que regulou o talão e o car-
tão magnético gratuitos prevê aos correntistas 
lançarem mão de seus recursos em determinado 
período sem ônus. Mas não é o que vemos no 
relato desse técnico do Banco Central do setor 
de atendimento ao consumidor: ‘Infelizmente,  
o que não é proibido é liberado. E como várias 
normas baixadas pelo Banco Central são dúbias, 
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o Banco as interpreta da forma que lhe for mais 
conveniente, deixando pouco espaço para que a 
fiscalização do Banco Central possa proteger os 
usuários do sistema’.”122

Outro abuso dos bancos é a cobrança de tarifa para extrato de conta. Diz a Re-
solução nº 2.747, de 28/6/2006 (alterou o art. 1º da Resolução no 2.303, de 
25/7/1996), em seu artigo 2º, in verbis:

Art. 1º Vedar as instituições financeiras e demais ins-
tituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil a cobrança de remuneração 
pela prestação dos seguintes serviços:

VII – Fornecimento de um extrato mensal contendo 
toda a movimentação do mês.

Como o inciso sete, acima citado, não desce a detalhes, os bancos cobravam por 
este extrato, desobrigando apenas o extrato auferido pela internet. Essa prática é 
comum nas resoluções que regem a tarifa bancária: a generalização de conteúdo.

O caso das tarifas bancárias no Brasil comprova a necessidade de regulamenta-
ção, pois ao seguir a política neoliberal do ex-ministro Pedro Malan, no sentido 
de deixá-las livres, à revelia das próprias forças do mercado, o custo das tarifas 
para o consumidor tornou-se estratosférico, e a lucratividade dos bancos exorbi-
tante. Como o mercado bancário brasileiro é muito concentrado e atua na forma 
de oligopólio, a regulação da cobrança dos serviços bancários faz-se necessária, 
pois proporciona maior equanimidade entre os diversos atores sociais, num am-
biente de mercado imperfeito.

A confecção da Resolução no 3.518 (esta revogou a Resolução no 2.303), que 
também trata da tarifa bancária, foi uma tentativa da Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara dos Deputados de impor limites às cobranças abusivas 
das tarifas bancárias, tendo em vista o altíssimo número de reclamações que 
chegou à Ouvidoria da Câmara. Contudo, é conveniente salientar que os bancos  

122 Os estudos do Consultor Financeiro Miguel José Ribeiro de Oliveira, âncora do site Vida Econômica 
(www.vidaeconomica.com.br), comprovam esta afirmação. Os treze maiores bancos de varejo ana-
lisados no período 2001-2006, no estudo intitulado Evolução das Tarifas Bancárias para pessoa física 
no período de 2001-2006, cobravam tarifa para o quesito “Cartão-Magnético, para débito, saques e 
consultas” em algum momento dentro desse espaço de tempo.
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possuem grande poder de influência no governo, no próprio órgão regulador 
(Banco Central), como também no Congresso Nacional, por meio do financia-
mento de campanha e outras tentativas de aproximação, e, ainda, junto aos ór-
gãos responsáveis pela formulação de políticas públicas. Certamente a prática 
do lobby é legítima e, em muitos países, é regulamentada, por fazer parte natural 
do jogo político democrático, porquanto todos os grupos de pressão têm o direi-
to de expor seus interesses a quem tem o poder de decisão.

Por meio dos resultados alcançados com a publicação da Resolução no 3.518, ana-
lisada neste trabalho, percebe-se que os grandes beneficiários dessa legislação fo-
ram os próprios bancos. A resolução foi confeccionada com muitas lacunas, per-
mitindo que as instituições financeiras continuassem auferindo lucros altíssimos, 
considerados, inclusive, os maiores do mundo. Na verdade, o consumidor quase 
não foi favorecido por essa regulamentação, principalmente em termos financei-
ros, o que denota o grande poder de influência do capital financeiro. 

A atuação dos diversos atores sociais e políticos interessados em aperfeiçoar a 
cobrança dos serviços bancários para os consumidores não logrou o êxito espe-
rado. O grande ganho dos consumidores, segundo as entrevistas realizadas, foi 
colocar em evidência o problema da cobrança abusiva das tarifas bancárias junto 
à mídia e perante a população, o que não tinha sido feito até a data da publicação 
desse normativo.

É importante salientar que os bancos praticam o lobbying de diversas maneiras e 
em vários órgãos governamentais. Atuam de forma discreta, mas sem deixar de 
observar e de tentar influenciar as decisões a serem tomadas pelo governo, que 
porventura lhes possam causar empecilhos futuros, principalmente no tocante à 
lucratividade. Estão frequentemente tentando se aproximar de deputados e ser-
vidores, com vistas a obter informações privilegiadas. Sempre observam os movi-
mentos dos parlamentares que por acaso possam vir a afetar os bancos, principal-
mente em relação à iniciativa de novas proposições. Aproximaram-se de pessoas 
que estavam estudando a respeito da tarifa bancária e que tinham a possibilidade 
de influenciar o consumidor bancário com suas análises. Os bancos não só tentam 
influenciar; muitas vezes também compram aquilo de que necessitam, mostrando 
seu poderio financeiro, segundo depoimentos de entrevistados.

Trata-se de tema muito rico, que merece pesquisa exploratória de maior ex-
tensão, principalmente em relação aos resultados pragmáticos de forças tão 



discrepantes na representação política. Os poderes dos grupos de pressão são 
fragmentados e desiguais, como os estudados neste trabalho, e causam, muitas 
vezes, desequilíbrios sociais e econômicos. O grande desafio da democracia é 
tornar mais equânime essas forças sociais naturais oriundas dos grupos de inte-
resse, para a obtenção de mais justiça social.
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INTEGRAÇÃO: A PARTICIPAÇÃO 
DE PARLAMENTOS REGIONAIS

Norma da Silva Venâncio Pires

Introdução

Os governos eleitos mais alinhados com a esquerda em países da América do Sul, 
nos primeiros anos deste início do século XXI, refletem o fortalecimento de mo-
vimentos sociais e representam uma alternativa de mudança no subcontinente. 
Esse cenário, aliado à alteração de paradigma na integração sul-americana que, 
da ênfase puramente comercial dos anos 90, passa a incluir a integração física e 
energética nos anos 2000 (LIMA; COUTINHO, 2006), propicia a instauração de 
um novo momento nas relações do Brasil com seus vizinhos mais próximos. Ao 
mesmo tempo em que se intensifica a cooperação, o contato mais intenso entre 
os países trará também como consequência a ampliação de atritos que podem se 
transformar em tensões. Impossibilitados de atender às elevadas expectativas de 
suas populações, governos de países sul-americanos podem enxergar em um con-
fronto com a potência regional – o Brasil – um incentivo à promoção da coesão 
interna (ROCHA, 2009, p. 11).

Nesse contexto, adquire especial relevância a consolidação de foros de diálogo 
multilateral para o adequado encaminhamento de soluções para temas sensí-
veis, sendo as assembleias parlamentares regionais123 um locus bastante apro-
priado para esse debate.

À exceção do Parlamento Europeu, entretanto, as instituições parlamentares 
existentes em nível internacional ou regional estão longe de desempenhar, no 

123 O termo genérico “assembleia parlamentar” ou “Parlamento” será utilizado no texto para de-
signar instituições colegiadas de representação política, cuja denominação pode variar signifi-
cativamente.
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seu conjunto, as competências clássicas de representação, legislação, legitima-
ção e controle atribuídas a um órgão parlamentar, de acordo com a classificação 
de Maurizio Cotta (BOBBIO; MATTEUCI; PASQUINO, 2004, vol. 2, p. 883), con-
forme afirma Maria Cláudia Drummond (2005, p. 38).

As assembleias que não elegem diretamente seus integrantes exercem a função 
de representação apenas parcialmente. Embora seus membros sejam detentores 
de mandato popular, não foram eleitos por sufrágio universal direto para exercer 
representação em nível regional ou internacional. Essas instituições não exer-
cem, igualmente, competência legislativa124, mas apenas consultiva, não tendo 
qualquer protagonismo decisivo na proposição e aprovação de normas negocia-
das em âmbito regional ou internacional e não desfrutam de poder de controle 
sobre outros órgãos. No caso específico dos Parlamentos vinculados a esquemas 
integracionistas, não detêm poder de controle sobre as demais instituições da 
integração, com exceção do Parlamento Europeu (DRUMMOND, 2005, p. 39).

No entanto, no continente americano, onde a presença do Executivo é tão forte, as 
assembleias parlamentares regionais aparentam cumprir um papel diferenciado. A 
criação desse espaço institucional confere possibilidades não só de atenuar confli-
tos políticos antes de se chegar ao Executivo, como também possibilita a interlo-
cução com a sociedade civil e a difusão de informações sobre temas internacionais, 
facilitando assim a construção da integração regional. Ao participar de Parlamen-
tos regionais, os parlamentares sentem-se inseridos no processo de integração, 
passam a assumir responsabilidades em encontrar soluções regionais para ques-
tões que afetam o subcontinente e desenvolvem uma noção de pertencimento.

A existência dessas instituições pode, igualmente, provocar efeitos estabilizado-
res nos processos integracionistas. Ainda que não seja uma força suficiente para 
difundir uma cultura125 de integração na sociedade de forma geral, os Parlamen-
tos de integração podem se tornar veículo difusor de valores, atitudes e crenças 
de cooperação e solidariedade, de superação de rivalidades e de fortalecimento 
da democracia nos países da região. Contribuem também para socializar os par-
lamentares em temas internacionais, tornando-os mais aptos a participar da 
formulação e condução da política externa. 

124 Com exceção do Parlamento Europeu, que, em algumas matérias, tem o poder de legislar em 
conjunto com o Conselho da União Europeia.

125 “Cultura” é considerada aqui como um conjunto de valores, atitudes e crenças.
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O Parlamento do Mercosul (Parlasul) tem também como competência acelerar 
os procedimentos legislativos necessários para a entrada em vigor, em cada país, 
das normas emanadas dos demais órgãos do Mercosul. Apesar de não ter con-
tribuído ainda para agilizar a internalização de normas, o Parlasul, nos seus dois 
primeiros anos de funcionamento, parece ter cumprido papel não idealizado 
inicialmente pelos formuladores do Tratado de Assunção. Como será observado 
mais adiante, o Parlamento do Mercosul tem atuado como relevante fórum de 
debate sobre questões que requerem um enfoque regional. 

Logo, partindo-se do princípio de que as assembleias parlamentares regionais 
podem contribuir para aprofundar e dar transparência ao movimento e para 
gerar um “ambiente integracionista” em diferentes planos da realidade latino-
americana, o estudo teve a intenção de examinar o papel do Parlamento do Mer-
cosul (Parlasul) e do Parlamento Latino-Americano (Parlatino) no fortalecimen-
to de uma cultura integracionista, bem como na difusão de informações sobre 
temas internacionais para os parlamentares da região. 

Em termos teóricos, é possível afirmar que o primeiro argumento insere-se 
no campo de estudos das Relações Internacionais, tomando-se como refe-
rência os trabalhos que relacionam a participação legislativa com o aumento 
da cooperação e da credibilidade dos compromissos internacionais. Baseia-
se também na perspectiva construtivista do atual debate das Relações In-
ternacionais que analisa as interações entre os diferentes atores na política 
mundial contemporânea. A abordagem construtivista afirma que os atores 
não existem separados de seu ambiente social e de sistemas de significado 
compartilhado, ou seja, da cultura (HERZ; HOFFMANN, 2004, p. 73). Logo, 
segundo essa perspectiva, os interesses e identidades dos atores são cons-
truídos socialmente.

O segundo argumento insere-se no campo de estudos das relações Executivo-
Legislativo, mais especificamente nas teorias que tentam identificar o ator cen-
tral do processo legislativo, se seriam os deputados, os partidos ou as comissões. 
Cada um desses atores está relacionado a um modelo teórico distinto: o modelo 
distributivista, o modelo partidário e o modelo informacional.
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Poder Legislativo: cooperação internacional e difusão 
de informações

A integração é uma forma avançada de cooperação. Stanley Fischer (1988, apud 
MILNER, 1997, p. 9) apresenta uma análise sistemática de diferentes tipos de 
políticas de cooperação. No seu esquema, o último nível, que representa a mais 
extrema forma de cooperação internacional, pode ser exemplificado por uma 
união monetária com uma única moeda e um único banco central; por uma 
união aduaneira, que engloba um único mercado; ou, na área de segurança, pela 
união de forças militares nacionais em uma única força internacional.

A cooperação, por sua vez, é vista de forma distinta nas diferentes teorias do 
atual debate sobre as Relações Internacionais, que incluem abordagens realis-
tas, liberais e construtivistas. Cada uma dessas abordagens tem os seus próprios 
conceitos e hipóteses que objetivam analisar as interações entre os diferentes 
atores na política mundial contemporânea.

A ótica realista considera o Estado como ator unitário, cuja política externa independe 
de fatores internos. A premissa ontológica realista sobre o Estado se desdobra então 
em: autonomia com relação ao ambiente político doméstico e capacidade de agir de 
modo coerente em âmbito internacional (LIMA, 2000, p. 270). Na perspectiva liberal, 
o Estado não é o decisor central unitário. Existe uma estrutura de poliarquia, composta 
por atores políticos com diferentes preferências e que compartilham poderes no pro-
cesso decisório de política externa (MILNER, 1997, p. 11).126 Já na ótica construtivista, 
a ênfase recai nas normas e instituições internacionais, na extensão com que os valores 
condicionam não somente as expectativas, mas também a identidade e as diferentes 
construções que os atores produzem da realidade internacional (ROCHA, 2002, p. 18). 
Essa perspectiva parte do pressuposto de que as Relações Internacionais ocorrem no 
seio de uma espécie de sociedade cujas normas, a um só tempo, influenciam o com-
portamento dos agentes ao estabelecer padrões a serem seguidos – e outros a serem 
evitados – e lhes definem, parcialmente, as preferências (ROCHA, 2002, p. 60). 

Para Helen Milner (1997, p. 6-7), autores realistas, tais como H. Morgenthau, E. 
H. Carr e K. Waltz, têm dificuldades em explicar a cooperação. No realismo, a coo-
peração aparece como um elemento do processo de equilíbrio de poder necessário 
para a sobrevivência das nações. Os Estados devem procurar o equilíbrio com ou-
tros Estados para sobreviver no contexto anárquico da política mundial, e a coope-

126 Segundo a sua definição, poliarquia refere-se aos arranjos de divisão de poder entre os grupos 
domésticos.
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ração é uma manifestação externa desse comportamento de equilíbrio. Coordenar 
políticas com outro país permite que um se equilibre contra a ameaça de poder de 
um terceiro país. Esse equilíbrio deve ser por pouco tempo e não ser muito bem 
institucionalizado, já que os aliados permanecem sempre como potenciais inimi-
gos. Além disso, na ausência de uma ameaça externa que requeira a colaboração 
para a defesa, a cooperação parece inexplicável para os realistas. A longo prazo, a 
cooperação institucionalizada entre as nações parece ser uma anomalia.

Diferentemente dos autores da perspectiva realista, que acreditam que a anar-
quia, a divisão de poder e o conflito dominam o cenário internacional, os adeptos 
do institucionalismo liberal creem que a cooperação também pode configurar as 
questões internacionais. Para eles, as instituições internacionais são capazes de 
promover a cooperação e reduzir os efeitos desestabilizadores da anarquia. Essa 
vertente considera as instituições políticas internas e as práticas que afetam o 
processo de formação das preferências dos atores domésticos as mais importan-
tes estruturas que caracterizam a política internacional. São os interesses dos 
indivíduos e dos grupos domésticos que moldam a política externa dos Estados, 
ou seja, o Estado irá seguir a política que melhor servir ao interesse desses ato-
res (RITTBERGER, 2005, p. 22).

Robert Keohane e Joseph Nye (1977), por exemplo, criticam a visão das relações 
internacionais como primordialmente interestatal em razão da existência de ato-
res não estatais cuja ação internacional afeta os indivíduos e cujo comportamento 
escapa ao controle dos Estados. Acreditam também que o crescimento dos níveis 
de interdependência dos Estados estaria gerando um aumento da demanda por 
cooperação entre eles (LIMA, 2001, p. 10 e 12). A perspectiva dos regimes inter-
nacionais, que podem ser tanto uma organização internacional como um conjunto 
de regras que governam a ação estatal em áreas particulares, como a aviação ou a 
navegação (JACKSON; SORENSEN, 2007, p. 166), é, portanto, a “resposta liberal 
para o problema da estabilidade e da cooperação, em oposição à solução realista 
representada pela ideia da necessidade de um ator hegemônico com vontade e 
poder para impor a cooperação aos demais” (LIMA, 2001, p. 12).

Alexander Wendt (1999), um dos principais teóricos do construtivismo, assegu-
ra que a presença ou ausência de cooperação não é predeterminada pela estru-
tura anárquica do sistema internacional. Os Estados podem assumir diferentes 
identidades, com culturas hobesiana, lokeana ou kantiana, tendo, em cada caso, 
o predomínio do papel do inimigo, do rival e do amigo respectivamente. Para ele, 
é o processo de interação que explica a construção de identidades, pois sem a 
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formação de identidades não se pode falar em interesses, e não podemos saber 
o que queremos se não sabemos quem somos. A criação e o funcionamento das 
instituições devem ser compreendidos em um contexto intersubjetivo e não 
apenas material. As organizações internacionais são fóruns onde se desenvol-
vem normas e expectativas convergentes sobre o comportamento internacio-
nal. Ao produzir e ensinar normas, as organizações internacionais contribuem 
para mudar as formas de interação no sistema internacional (HERZ; HOFF-
MANN, 2004, p. 76).

A ênfase nas ideias, na argumentação e na criação de comunidades epistêmicas 
integram a abordagem construtivista e são essenciais para a análise do papel 
das assembleias parlamentares regionais no processo de integração desenvolvi-
da neste estudo. 

Para os construtivistas, as instituições internacionais podem mudar a definição de 
interesses e identidade dos Estados e de outros atores. Uma vez que os interesses 
e identidades são construídos socialmente, as organizações internacionais atuam 
como fóruns que podem gerar um espaço de interação. Dessa forma, é essencial 
compreender o processo de argumentação que ocorre quando diferentes atores 
interagem. Esse processo é produtivo, pois gera resultados e mudança nos inte-
resses e nas identidades. Frequentemente, as organizações internacionais são 
fóruns privilegiados para esse processo de argumentação (HERZ; HOFFMANN, 
2004, p. 75). As comunidades epistêmicas, segundo definição de Peter Haas em 
um número especial da revista International Organization, de 1992, são

“redes de profissionais, reconhecidos como es-
pecialistas em uma determinada área do saber, 
que adquirem autoridade sobre conhecimento 
relevante para a definição de políticas em uma 
área específica. Esses grupos podem identificar 
interesses, delinear debates públicos, apontar 
para questões que devem ser objeto de negocia-
ção, além de propor medidas específicas. Eles 
compartilham crenças normativas (sobre como 
o mundo deve ser), crenças causais (sobre a rela-
ção entre políticas específicas e resultados pos-
síveis), noções de validação do conhecimento e 
o envolvimento em práticas associadas a deter-
minado conjunto de problemas.” (apud HERZ; 
HOFFMANN, 2004, p. 77)
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Nesse sentido, conforme afirma Tullo Vigevani (2005, p. 98), as análises das 
relações Argentina-Brasil do período 1986-1990 confirmam a ideia de que a 
existência de comunidades epistêmicas com visão semelhante e interesses con-
vergentes é um dos ingredientes necessários dos processos de integração. Ainda 
segundo esse autor, uma vez que o aparelho do Estado não é neutro relativa-
mente aos interesses existentes na sociedade, o surgimento de comunidades 
epistêmicas indica que algo acontece, além dos interesses formais do Estado na-
cional e dos interesses das empresas. Como sugere a experiência dos processos 
de integração, a emergência de atores sociais, de instâncias subnacionais ou de 
outros segmentos do aparelho estatal é importante para a consolidação da inte-
gração (VIGEVANI, 2005, p. 82).

Helen Milner (1997), em importante estudo sobre a influência dos interesses 
domésticos, das instituições políticas internas e da informação no processo de 
cooperação, argumenta que a cooperação entre as nações é menos afetada pelo 
medo de ganhos relativos ou trapaças de outros países do que pelas “consequên-
cias da distribuição doméstica” dos esforços de cooperação:

“Acordos de cooperação criam vencedores e 
perdedores no âmbito interno; geram, por-
tanto, apoiadores e opositores. A luta interna 
entre esses grupos condicionam a possibilida-
de e a natureza dos acordos de cooperação in-
ternacional. Negociações internacionais para 
efetivar a cooperação frequentemente fracas-
sam devido a políticas domésticas e tais nego-
ciações são muitas vezes iniciadas por causa 
da política doméstica. Todos os aspectos da 
cooperação são afetados por fatores domésti-
cos porque a cooperação é uma continuação 
da luta política doméstica por outros meios.” 
(MILNER, 1997, p. 9-10, tradução do autor)

Para se entender o processo de tomada de decisões, segundo Milner (1997, p. 11-14), 
é preciso compreender as relações entre os atores domésticos, que são três: o Exe-
cutivo, o Legislativo e os grupos de interesse da sociedade. Esse é um “jogo” que 
depende de três variáveis: as diferenças entre as preferências dos atores políticos, 
a distribuição interna de informação e a natureza das instituições políticas do-
mésticas, que determinam como o poder de decisão é distribuído entre os atores. 
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A distribuição de poder e informação entre os grupos domésticos e a divergência 
entre as suas preferências definem a extensão da poliarquia. Poliarquia é defini-
da pela autora como os arranjos de divisão de poder entre os grupos domésticos, 
conforme já citado anteriormente.

O modelo de relações entre as políticas doméstica e internacional construído por 
Milner baseia-se na teoria de jogos de dois níveis, elaborada por Robert Putnam. 
O conceito de jogos de dois níveis enfatiza a dimensão causal da política domés-
tica na formação da política internacional e a necessidade de integrar os níveis de 
negociação internacional e de ratificação doméstica:

“A política de muitas negociações internacio-
nais pode, para efeitos práticos, ser concebida 
como um jogo de dois níveis. No nível nacional, 
grupos domésticos perseguem seus interesses 
pressionando o governo a adotar políticas favo-
ráveis e políticos buscam o poder construindo 
coligações entre esses grupos. No nível inter-
nacional, governos nacionais procuram maxi-
mizar sua própria habilidade para satisfazer 
pressões domésticas, enquanto minimizam as 
consequências adversas de evoluções externas. 
Nenhum desses dois jogos pode ser ignorado 
pelos governantes, enquanto seus países per-
manecem interdependentes, mas soberanos.” 
(PUTNAM, 1988, p. 434, tradução do autor)

Para Putnam (1988, p. 436-437), o processo de negociação pode ser decom-
posto em:

1) barganha entre os negociadores para levar a um acordo tentativo, cha-
mado Nível I;

2) discussões domésticas sobre a ratificação do acordo, chamado Nível II.

Os dois níveis de negociação estão intrinsecamente ligados, pois o acordado no 
Nível I deverá ser ratificado pelo Nível II, por ambos os lados. Um acordo ne-
gociado no Nível I não poderá ser emendado no Nível II sem a reabertura de 
negociações no Nível I. Dessa forma, o leque de possibilidades, ou seja, o limite 
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de resultados politicamente aceitáveis para obter aprovação pelo Nível II é cha-
mado de win set. Win set maiores tornam acordos Nível I mais prováveis, mas o 
negociador que detém grande win set corre o risco de ser mais pressionado pela 
outra parte. Win set menores levam a maiores riscos de fracasso, mas pode ser 
uma vantagem de negociação: o argumento de que a proposta não será aceita 
domesticamente é muito utilizado.

Nas análises baseadas em jogos de dois níveis, os tomadores de decisão são vis-
tos como atores racionais que atuam simultaneamente nos ambientes domés-
tico e internacional, usando tanto variáveis externas para resolver problemas 
domésticos quanto fenômenos domésticos para justificar decisões de política 
externa (ROCHA, 2002, p. 119). 

Essa aproximação teórica vem ganhando relevo nos últimos anos, tanto por sua 
novidade e consistência, como pelo modo como favorece a análise de fenômenos 
inerentes a processos de integração. No âmbito do Mercosul, essa análise vem sendo 
produzida para demonstrar a extensão em que os tomadores de decisão brasileiros 
utilizaram o processo de integração como instrumento para consolidar o nível de 
abertura da economia alcançado no início da década de 1990 (ROCHA, 2002, p. 
119). Logo, no âmbito externo, os negociadores utilizam-se de pressões domésti-
cas – dificuldade para obter aprovação congressual – para obter acordos mais favo-
ráveis e, no âmbito interno, líderes utilizam-se de pressões internacionais para al-
cançar um objetivo de política doméstica que eles não conseguiriam de outra forma.

A participação legislativa nos processos de integração pode ser inserida tanto na 
perspectiva liberal institucionalista, uma vez que o Poder Legislativo é um impor-
tante ator doméstico que pode influenciar decisões de política externa, quanto 
na perspectiva construtivista, já que as assembleias parlamentares internacionais 
são fóruns privilegiados na conformação de identidades e interesses.

Lisa Martin estuda o grau de participação do Poder Legislativo nas negociações 
internacionais e seus efeitos na cooperação, via mecanismo da credibilidade. 
Para a autora, a credibilidade dos compromissos é um persistente problema na 
política internacional, e a participação legislativa nas barganhas permite às de-
mocracias firmarem compromissos com mais credibilidade com outros Estados, 
aumentando a confiança mútua.

“(...) a credibilidade dos compromissos é um 
problema recorrente na política internacional. 
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As formas de cooperação internacional que ofe-
recem aos estados os maiores benefícios reque-
rem a realização de compromissos críveis entre 
eles.” (MARTIN, 2000, p. 3, tradução do autor)

“(...) Mas uma maior compreensão da coopera-
ção exige análises sistemáticas das condições 
internas para o compromisso. No caso das de-
mocracias, o papel institucional do Legislativo é 
uma das principais fontes de variação na habili-
dade de se firmar compromissos críveis.” (MAR-
TIN, 2000, p. 39, tradução do autor)

Martin (2000, p. 5) argumenta que parâmetros legislativos (legislative constraints) 
levam a melhores possibilidades de implementação dos compromissos assumi-
dos. Quando agentes do Executivo não estão sujeitos a limitações impostas pelo 
Legislativo, eles podem negociar com maior flexibilidade, mas esse aparente po-
der negociador pode dificultar a implementação dos acordos. A falta de restrições 
domésticas ex ante possibilita também que as negociações sejam feitas de forma 
arbitrária, com padrões irreais de cooperação internacional. Por outro lado, quan-
do os legislativos estão bem integrados no processo de cooperação internacional, 
a implementação dos acordos ocorre, na maioria das vezes, conforme o previsto.

O processo de mudança na legislação doméstica possibilita aos Parlamentos 
criar empecilhos para a implementação do acordado:

“O processo de alteração de leis internas possi-
bilita grande oportunidade para os parlamentos 
minarem ou mesmo impedirem a implementação 
desses importantes acordos internacionais, algu-
mas vezes forçando a renegociação ou tratamento 
especial para países individuais e colocando todo o 
processo de integração econômica em terreno ins-
tável.” (MARTIN, 2000, p. 42, tradução do autor)

Baseada nessa perspectiva, Lisa Martin formulou, então, as seguintes hipóteses:

- Hipótese da Credibilidade: a participação institucionalizada do Poder 
Legislativo em acordos de cooperação internacional aumenta a credi-
bilidade dos compromissos internacionais; e



NORMA DA SILVA VENÂNCIO PIRES 321

– Hipótese da Cooperação: a participação institucionalizada do Poder 
Legislativo intensifica os processos de cooperação internacional.

Para testar a Hipótese da Credibilidade, Martin analisou a correlação positiva 
entre o envolvimento parlamentar nas negociações e a eficiente implementação 
da legislação da União Europeia pelos Estados e concluiu:

“Compromissos governamentais são mais pro-
váveis de serem críveis e, portanto, é maior a sua 
implementação, se os parlamentos envolvem-
se desde o início no processo de negociação, se 
são estabelecidos padrões claros de prestação 
de contas e se o processo de implementação 
é transparente. Como as teorias de interação 
Legislativo-Executivo sugerem, mecanismos in-
diretos de influência do Legislativo surgem no 
momento da implementação.” (MARTIN, 2000, 
p. 170, tradução do autor)

Nos estudos realizados por autores brasileiros, o aumento da participação do 
Legislativo na política externa é defendido no trabalho de Maria Regina Soares 
de Lima e Fabiano Santos (2001, p. 145-147) sobre o Congresso e a política de 
comércio exterior. Para os autores, com a participação do Legislativo, a formu-
lação da política de comércio exterior ganharia em eficiência, ao ser dotada de 
maior credibilidade e estabilidade. Os negociadores poderiam também adquirir 
maior poder de barganha, conforme a teoria dos jogos de dois níveis explicitada 
por Robert Putnam. A montagem de um sistema eficiente de delegação congres-
sual iria contribuir para o aperfeiçoamento do sistema de freios e contrapesos 
do presidencialismo brasileiro e iria aumentar as perspectivas de eficácia da po-
lítica de comércio exterior do país.

Os debates realizados nas assembleias parlamentares internacionais, princi-
palmente nas reuniões de suas comissões, possibilitam a difusão de informa-
ções técnicas e a socialização de parlamentares em temas internacionais. Nesse  
sentido, as assembleias podem ser analisadas sob o aspecto do modelo informa-
cional do comportamento legislativo.

As teorias originadas no âmbito da ciência política norte-americana sobre o 
comportamento legislativo têm como questão subjacente a identificação do 
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ator central do processo legislativo: os deputados, os partidos ou as comissões. 
Cada um desses atores está relacionado a um modelo teórico distinto: o mode-
lo distributivista, o modelo partidário e o modelo informacional, respectiva-
mente (CARVALHO, 2003, p. 17).

De acordo com o modelo distributivista, a unidade básica de análise é o compor-
tamento do legislador, que tem como objetivo a reeleição. Para os teóricos desse 
modelo, os legisladores constroem uma relação personalizada com os eleitores 
e têm o seu trabalho voltado para levar benefícios orçamentários ao seu distrito 
eleitoral. A explicação da produção e da organização legislativa está na forma 
pela qual os legisladores se elegem. A lógica do Congresso espelharia necessi-
dades localizadas no momento eleitoral e só poderiam ser compreendidas, por-
tanto, por intermédio da conexão eleitoral. O processo decisório seria, então, 
particularizado e clientelista.

Os formuladores da perspectiva partidária acreditam no forte valor informacio-
nal das siglas partidárias, que são uma concisa e eficiente fonte de informação 
sobre o posicionamento dos parlamentares a respeito de grandes temas nacio-
nais. Compatibilizar a manutenção desse valor informacional com os interesses 
individuais dos parlamentares gera um problema de ação coletiva. Para solucio-
ná-lo, os partidos delegam autoridade para os líderes partidários. 

Os adeptos desse modelo partem da ideia de que no Congresso existe também forte 
delegação de autoridade para as comissões. Isso não significa, no entanto, que os 
partidos abrem mão de fazer política. A delegação de autoridade seria a melhor 
forma de organizar a ação coletiva. É crucial para a divisão do trabalho e o desenvol-
vimento da especialização, acarretando grandes ganhos de eficiência. Seria incon-
cebível, portanto, que os partidos no Congresso pudessem alcançar seus objetivos 
coletivos sem essa delegação (KIEWIET; MCCUBBINS, 1993, p. 24, 37, 43).

A perspectiva informacional, por sua vez, enfatiza dois postulados não consi-
derados nos modelos anteriores: o majoritário e o da incerteza. Pelo postulado 
majoritário, estabelece-se que as decisões do Legislativo têm como fundamen-
to a vontade da maioria. Já o postulado da incerteza afirma que os legislado-
res decidem sem conhecer com certeza os resultados das políticas públicas que 
aprovam. Logo, o problema organizacional do Legislativo é o de garantir que as 
decisões sejam tomadas de acordo com a preferência da maioria e baseadas no 
maior número possível de informação, com vistas a reduzir a incerteza sobre 
os efeitos das políticas públicas. A redução das incertezas é um bem coletivo 
fundamental a ser alcançado. Dessa forma, a instituição legislativa será tanto 
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mais eficiente quanto mais conduzir os parlamentares a adquirir e compartilhar 
conhecimentos especializados (SANTOS; ALMEIDA, 2005, p. 696).

Os teóricos do modelo informacional acreditam também que somente se livran-
do da dependência de informações do Executivo poderá o Legislativo desempe-
nhar um efetivo e distinto papel deliberativo. Logo, o foco dessa abordagem é a 
escolha de regras e procedimentos que propicie incentivos para os legisladores 
desenvolverem expertise política e partilharem informações relevantes com ou-
tros legisladores: “(...) Se adquirida e compartilhada, a expertise política individu-
al repercute no todo, ou seja, em todos os legisladores” (KREHBIEL, 1992, p. 5).

Essa expertise será gerada no âmbito dos trabalhos das comissões, que possibilitam 
ao especialista distribuir informações e capacitam legisladores medianos, ou seja, 
não especialistas, a tomar decisões. Dessa forma, as decisões poderão ser tomadas 
com o maior volume possível de informações. O ponto ótimo organizacional nessa 
perspectiva é a redução das incertezas quanto aos resultados das políticas.

No entanto, conforme assinala Krehbiel (1992, p. 64), os potenciais benefícios 
dessa expertise só surtirão efeito se os arranjos institucionais contiverem fortes 
incentivos aos legisladores para se especializar e compartilhar conhecimentos 
com seus colegas. 

Krehbiel ressalva, igualmente, que as teorias informacionais são cuidadosas em 
não assegurar que deliberações e discussões significativas ocorram ou, de forma 
equivalente, assegurar que a incerteza é reduzida via especialização e comparti-
lhamento de informações. 

De acordo com Fabiano Santos e Acir Almeida (2005, p. 697), há um consen-
so na literatura quanto à ausência de incentivos institucionais para a aquisição 
e distribuição de informações no interior do Legislativo brasileiro. Como será 
observado mais adiante, esse é justamente um dos maiores problemas da par-
ticipação parlamentar nas assembleias internacionais no Congresso Nacional:  
o não compartilhamento de experiências. O representante da Câmara dos Depu-
tados na Assembleia Euro-Latino-Americana (Eurolat), deputado Eduardo Bar-
bosa (PSDB/MG), sente falta de um locus institucionalizado no Congresso Na-
cional para o compartilhamento dessas informações e experiências127.

127 Entrevista concedida à autora em 11 de novembro de 2008.
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Toda essa discussão teórica demonstra que o Legislativo pode contribuir para 
a cooperação e para a difusão de informações sobre temas internacionais. De-
monstra também que as instituições podem ter um efeito constitutivo nos ato-
res, modificando seus interesses e até mesmo sua identidade. Logo, ao criar um 
espaço de diálogo e disseminar informações, as assembleias parlamentares re-
gionais auxiliam na formação de um ambiente de cooperação e na criação de 
uma identidade regional, de fundamental importância para o aprofundamento 
do processo de integração.

Por meio de um levantamento empírico da atuação do Parlatino e do Parlasul, 
este estudo pretende examinar a validade desses argumentos128.

Esses dois Parlamentos foram objeto de análise, entre outras razões, por serem 
as duas únicas assembleias regionais institucionalizadas por meio de um tratado 
internacional. Ademais, o Parlatino é a primeira experiência de assembleia par-
lamentar da América Latina e tem as suas atividades organizadas em comissões 
temáticas bem estruturadas. O trabalho realizado nessas comissões permitiu 
examinar os argumentos teóricos do modelo informacional do comportamento 
legislativo, no que se refere à difusão de informações.

O Parlasul, por sua vez, foi analisado por diversos motivos: é a única assembleia 
a que o Brasil pertence inserida em um processo de integração, com um conjun-
to de normas e tratados vigentes; é a atual prioridade do Congresso Nacional; 
conta com a participação assídua de um mesmo grupo de parlamentares dos 
diferentes países, que convive em curtos intervalos de tempo, o que permitiu 
observar a criação de um “ambiente integracionista” e o consequente fortaleci-
mento da cultura de integração; e, finalmente, há a previsão de serem realizadas 
eleições diretas para os seus integrantes.

É importante ressaltar também que, ademais do Parlatino e do Parlasul, o Par-
lamento brasileiro integra as seguintes assembleias ou fóruns parlamentares: 
Confederação Parlamentar das Américas (Copa); Fórum Parlamentar das Amé-
ricas (Fipa); Parlamento Amazônico; Assembleia Euro-Latino-Americana (Euro-
lat); Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP); e Fórum Parlamentar Ibero-Americano.

128 O registro detalhado dessa observação empírica está na dissertação de mestrado Parlamentos 
regionais e o processo de integração. Ver PIRES, 2009b, p. 74-80 e 91-106.
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Parlamento Latino-Americano (Parlatino)

Na América Latina, a primeira assembleia parlamentar regional foi o Parla-
mento Latino-Americano, fundado em 1964. O Parlatino foi criado alguns 
anos após o ressurgimento do movimento integracionista na região, com o 
estabelecimento da Associação Latino-Americana de Livre Comércio (Alalc), 
em 1960, sem ter, entretanto, nenhuma vinculação com essa associação.

Nesta primeira fase de sua existência, a instituição se fundamentava em um 
acordo entre os Parlamentos nacionais, sem intervenção dos Estados nem o re-
conhecimento jurídico internacional (ALCALAY, 1990, p. 196).

A iniciativa de reunir os legislativos da região em um organismo foi exclu-
sivamente parlamentar. O primeiro movimento nesse sentido partiu de um 
brasileiro, o deputado Franco Montoro, que apresentou em 1963, na Câmara 
dos Deputados, o Projeto de Resolução nº 38/63. A proposição previa a criação 
de um organismo parlamentar latino-americano, uma vez que o ideal integra-
cionista era partilhado por parlamentares da região (MURICA ROJAS, 1987, 
p. 1). O projeto, entretanto, não chegou a ser apreciado.

Existia, portanto, uma consciência integracionista nos legislativos da região:

“(...) Em nossas visitas aos diferentes países se 
confirmou essa impressão. Há uma consciência 
integracionista profunda e generalizada, que ne-
cessita de uma catalização construtiva como esse 
primeiro encontro de Lima (...).” (EZCURRA,  
1964, tradução do autor)

Essa consciência integracionista foi materializada em uma reunião no Con-
gresso do Peru, em dezembro de 1964, quando foi realizada a Assembleia 
Constitutiva do Parlamento Latino-Americano. Compareceram ao encontro 
delegações de 14 países: Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Chile, El 
Salvador, Guatemala, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Vene-
zuela. O México esteve presente na qualidade de observador.

Nos primeiros anos de existência, em que países do continente eram governa-
dos por regimes militares, o Parlatino passou a desempenhar relevante papel 
de locus de clamor por liberdades democráticas. Na visão da deputada Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM), ex-presidente do Grupo Brasileiro do Parlamento 



PARA ALÉM DAS URNAS326

Latino-Americano, o caminho da integração chegou a ser uma das formas de se 
reagir às ditaduras da região: 

“A história do Parlatino é uma história inte-
ressante. Em um momento de exceção que se 
abateu sobre quase todo o continente latino-
americano (...), parlamentares mais progres-
sistas buscaram esse caminho da integração 
para trocar ideias e para tentar reagir àquele 
momento de exceção, e foi [assim] que essas 
organizações, como o Parlatino, foram se de-
senvolvendo e foram mudando um pouco as 
suas características com o passar do tempo”.129

Para Andrés Malamud e Luís de Sousa (2005, p. 390), a relevância desse fó-
rum diminuiu à medida que a democracia se consolidou e se estendeu à qua-
se totalidade dos países da América Latina e os parlamentos nacionais viram 
a sua existência e continuidade salvaguardadas. Para eles, o Parlatino foi 
incapaz de encontrar uma missão de igual capacidade mobilizadora como a 
que desempenhava de defesa das instituições representativas e dos direitos 
humanos. Ademais, a causa da integração regional encontrou novos defen-
sores nos blocos sub-regionais que (re)emergiram no início dos anos 1990.

“O seu mérito histórico foi o de constituir um 
reservatório de aspirações democráticas e pro-
cedimentos parlamentares durante a idade ne-
gra das ditaduras latino-americanas. As suas 
principais deficiências resultam, provavelmen-
te, do fato de a sua existência, missão e funcio-
namento não estarem enquadradas em uma or-
ganização regional.”130

Com a evolução do processo de democratização na América Latina, a ideia de 
institucionalização do Parlatino foi levada adiante. Para tanto, foi realizada, em 
Cartagena das Índias, Colômbia, de 27 a 29 de setembro de 1987, a Reunião 

129 Entrevista concedida à autora em 18 de fevereiro de 2009.
130 Os autores se referem provavelmente ao fato de o Parlatino não estar inserido em um organo-

grama de um processo de integração, uma vez que o Parlatino é uma organização regional com 
personalidade jurídica internacional, criada por um tratado internacional, firmado em 1987, 
por seus países membros.
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Conjunta do Parlamento Latino-Americano com os Delegados das Chancelarias 
da América Latina. Nessa reunião, os parlamentares, que haviam redigido o tra-
tado, atuaram apenas como observadores, deixando aos representantes do Po-
der Executivo a tarefa de negociá-lo, em respeito ao princípio constitucional que 
confere ao Executivo a condução de negociações internacionais (DRUMMOND, 
2005, p. 48-49). Posteriormente, nos dias 16 e 17 de novembro de 1987, em 
Lima, Peru, o Tratado de Institucionalização do Parlamento Latino-Americano 
foi assinado em Reunião de Plenipotenciários131.

O Brasil aderiu ao tratado por meio do Decreto Legislativo nº 6, de 21 de março 
de 1988. O Decreto do Poder Executivo nº 97.212, de 12 de dezembro de 1988, 
o promulgou.

Com o passar dos anos, a superação do período ditatorial e a criação de assem-
bleias parlamentares nos esquemas de cooperação entre os países das sub-regi-
ões (o Pacto Andino, o Mercosul e o Sistema de Integração Centro-Americano), o 
Parlatino passou a desenvolver um trabalho diferenciado. Ademais de perseguir a 
meta da formação da Comunidade Latino-Americana de Nações, passou a elabo-
rar, com a assessoria de agências especializadas das Nações Unidas e de organiza-
ções não governamentais, projetos de lei considerados ideais para a adoção nos 
países-membros – os projetos de leis-marco. 

O Parlatino transformou-se, então, em fórum de debates, de troca de experiên-
cias e de difusão da legislação dos países-membros. 

Atualmente o Parlatino é constituído por 22 Congressos de países do continen-
te: Antilhas Neerlandesas, Argentina, Aruba, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 
Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e 
Venezuela. Apesar de territórios autônomos holandeses, Aruba e Antilhas pos-
suem Parlamentos que integram a instituição.

Além de resoluções e declarações, as suas 13 comissões permanentes trabalham 
na elaboração de marcos jurídicos, denominados leis-marco ou leis-modelo, que 

131 O registro detalhado das negociações que levaram à institucionalização do Parlatino foi feito 
por Antonio Augusto Cançado Trindade, então consultor jurídico do Itamaraty, que partici-
pou como delegado do Brasil nas reuniões de Cartagena e Lima em 1987. Ver TRINDADE, 
2002, p. 255 a 291.
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se constituem subsídios para a elaboração de projetos de lei nos Parlamentos 
dos países-membros. Desde que foram iniciados esses trabalhos, já foram apro-
vadas as seguintes propostas132 (PIRES, 2009b, p. 74-80):

1. Anteprojeto de Lei-Marco de Medicamentos Genéricos
2. Anteprojeto de Lei-Marco sobre Prevenção, Mitigação e Atenção de 

Desastres Naturais 
3. Anteprojeto de Lei-Marco sobre Promoção Integral das Pessoas da 

Terceira Idade 
4. Lei-Modelo para a Proteção do Aleitamento Materno
5. Proposta de Lei Básica sobre Bancos de Sangue, Serviços de Transfu-

são de Sangue e Controle de Sorologia
6. Projeto de Lei-Marco de Defesa do Usuário e do Consumidor 
7. Sugestões Básicas de Conteúdo para a Elaboração de um Projeto de 

Lei sobre Reorganização do Sistema de Saúde 
8. Sugestões de Conteúdo para a Elaboração de Projetos de Leis em Pro-

teção Materno-Infantil
9. Lei-Marco de Serviços Públicos 
10. Lei-Marco do Sistema dos Serviços Financeiros 
11. Lei-Marco de Serviços Postais 
12. Lei-Marco sobre Terrorismo 
13. Anteprojeto de Lei-Marco de Empresas Recuperadas por Trabalha-

dores e Trabalhadoras 
14. Lei-Marco de Desenvolvimento e Promoção do Ecoturismo Comuni-

tário para a América Latina e o Caribe
15. Projeto de Lei de Pesca Artesanal 
16. Lei-Marco de Desarmamento 

De acordo com as atas das reuniões realizadas em 2008, seguiram sendo discuti-
das, nas diferentes comissões, a elaboração dos seguintes projetos:

– Lei-Marco contra o Narcotráfico

– Anteprojeto de Lei-Marco sobre Combate à Pirataria de Produtos e 
Delitos contra a Propriedade Intelectual em Todas as Suas Formas

132 As leis-marco estão disponíveis em http://www.parlatino.org/web/act-des/proyectos-
de-leyes-marco-promovidos-por-el-Parlamento-latinoamericano.html. Consulta feita em 
12/3/2009.
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– Lei-Marco sobre Renda Mínima 

– Projeto de Lei-Marco sobre Saúde Sexual e Reprodutiva

– Projeto de Lei-Marco sobre Medicina Tradicional e Complementar

– Projeto de Lei-Marco sobre Trabalhadoras do Lar

– Projeto de Lei Processual Trabalhista para a América Latina

– Lei-Marco sobre o Trabalho Comercial Sexual

– Lei-Marco para as Pessoas com Deficiência

– Lei-Marco sobre Tráfico de Pessoas

O significativo número de leis-marco na área de saúde deve-se à assessoria que a 
Organização Pan-Americana de Saúde (OPS) presta, há alguns anos, à Comissão 
de Saúde do Parlatino. Assim como a OPS, a Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e o Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (Pnuma) são duas das agências especializadas das Nações 
Unidas que desenvolvem um consistente trabalho conjunto com o Parlatino.

Após o levantamento empírico do trabalho realizado nas comissões do Parlatino 
no ano de 2008, foi possível observar que a expertise capaz de elaborar proje-
tos de leis-marco é gerada nas reuniões de comissões porque estas contam com  
assessoria técnica de agências das Nações Unidas e de organizações não gover-
namentais e são integradas por parlamentares dedicados a temas específicos. 
Esse trabalho só é possível ser realizado em razão de a instituição estar organiza-
da em comissões bem estruturadas, conforme prevê o modelo teórico informa-
cional de organização legislativa. O Parlatino torna-se então importante locus de 
troca de experiência e de difusão de informações especializadas.

No Congresso brasileiro, no entanto, essas informações ficam restritas aos par-
lamentares que participam das reuniões, uma vez que elas não são compartilha-
das com os seus pares. Seria preciso criar um mecanismo oficial de transmissão 
de informações. Como não há divulgação desse trabalho, corre-se o risco de a 
participação nas reuniões se transformar em eventos de capacitação pessoal.

Ainda que não seja possível evidenciar o impacto do trabalho realizado no Parla-
tino nos Congressos dos países-membros, observa-se a coincidência dos temas das  
leis-marco com a agenda legislativa da região. Verificar a influência desse tipo de ca-
pacitação parlamentar no Legislativo brasileiro terá de ser objeto de outra pesquisa.
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Parlamento do Mercosul (Parlasul)

De todas as assembleias a que o Brasil pertence, a única que está inserida em um 
processo de integração regional é o Parlamento do Mercosul. No entanto, diferente-
mente de seu congênere europeu, o Parlamento Europeu, que está inserido em um 
contexto de instituições supranacionais, o Parlamento do Mercosul está inserido 
em um contexto institucional intergovernamental, o que significa que não há dele-
gação de poder para um órgão supranacional. No Mercosul não existe uma ordem 
jurídica específica baseada nos tratados e inexistem normas de direito comunitário.

O Parlamento do Mercosul tem a sua origem na Comissão Parlamentar Conjunta 
(CPC) do Mercosul. A CPC foi prevista no art. 24 do Tratado de Assunção, firma-
do em março de 1991, pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, visando cons-
tituir o Mercado Comum do Sul (Mercosul). De acordo com o artigo, a criação 
da CPC tinha como objetivo facilitar a implementação do Mercado Comum. A 
atividade legislativa era função exclusiva de representantes dos poderes executi-
vos dos estados membros participantes do Conselho Mercado Comum (CMC) e 
do Grupo Mercado Comum (GMC). Não se valorizou, portanto, a representação 
parlamentar no processo decisório do Mercosul (HOFFMANN, 2006). É digno 
também de nota que o art. 24 é o último artigo do último capítulo do Tratado, o 
de nº VI – Disposições Gerais, deixando transparecer a pouca importância dada 
ao Poder Legislativo em todo o processo.

Nos primeiros anos do século XXI, com a eleição de novos presidentes nos pa-
íses do bloco133, houve uma mudança de estratégia, e novas prioridades foram 
definidas. Entre essas prioridades constavam o reconhecimento das assimetrias 
e a necessidade de nova institucionalidade. Para diminuir as assimetrias, foi 
criado o Fundo para a Convergência Estrutural e Fortalecimento do Mercosul 
(Focem)134 e, para maior segurança jurídica e institucionalidade, foi instalado o 

133 No Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002; na Argentina, Nestor Kirchner, em 2003; no Para-
guai, Nicanor Duarte, em 2003; e no Uruguai, Tabaré Vasquez, em 2004.

134 O Focem, criado pela Decisão CMC 18/05, é composto por contribuições, não reembolsáveis, 
anuais dos países do Mercosul. No momento de sua criação, o total de contribuições previsto 
era que somasse 100 milhões de dólares por ano, divididos entre os membros do bloco ten-
do por base a média histórica do PIB de cada um deles. Por esses cálculos, cabe à Argentina 
contribuir com 27%; o Brasil, 70%; o Paraguai, 1% e o Uruguai, 2%. A distribuição ou retirada 
dos recursos dá-se na proporção inversa: 48% para projetos apresentados pelo Paraguai; 32% 
para os apresentados pelo Uruguai; 10% para os apresentados pela Argentina e 10% para os 
apresentados pelo Brasil.
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Tribunal Permanente de Revisão135 e criado o Parlamento do Mercosul. O Parla-
sul teria como um de seus principais objetivos minimizar um dos grandes nós já 
detectados no mecanismo de integração, qual seja, a internalização das normas 
do Mercosul pelos Estados-partes.

O primeiro anteprojeto de um protocolo constitutivo do Parlamento do Mer-
cosul foi apresentado para debate pela representação brasileira da Comissão 
Parlamentar Conjunta (CPC) do Mercosul no I Encontro de Presidentes de Con-
gressos e Câmara de Deputados em Montevidéu, dias 25 e 26 de setembro de 
2003. Na defesa da constituição do Parlamento, o então presidente da CPC/Bra-
sil, deputado Dr. Rosinha, salientou a necessidade de criar uma identidade po-
lítica dos cidadãos que vivem no Mercosul. Essa identidade seria construída de 
maneira gradativa, principalmente a partir da eleição direta e universal para os 
parlamentares do Mercosul. Segundo ele, o Parlamento “serve para, entre outras 
coisas, dar espaço político de referência popular onde o cidadão possa registrar 
suas queixas, cobrar posições sobre determinados temas, etc., mas também, e 
não menos importante, criar uma identidade política para a região, pois sem a 
mesma não teremos bloco” (ROSINHA, s/d, p. 4).

Registra-se, portanto, que o Parlamento foi criado com a perspectiva de cons-
trução de uma identidade política para a região. Ainda segundo o deputado Dr. 
Rosinha, além da construção dessa identidade política e regional, a eleição di-
reta é importante na mudança de cultura, pois o cidadão estará votando em 
um parlamentar para atuar num contexto supranacional e em temas de política 
externa que envolvam o Mercosul. Com o Parlamento, cria-se um espaço desti-
nado ao debate, pelos cidadãos, das normas em negociação no Mercosul, o que 
contribuirá para a legitimação dessas normas. O Parlamento permite também 
que as forças políticas da região façam o debate e incorporem valores como dire-
trizes para o processo de integração: valores de cidadania com justiça social, de 
respeito aos direitos humanos e de priorizar a educação e o avanço tecnológico 
(ROSINHA, s/d, p. 17 e 18). Logo, a atuação do Parlamento, que possibilita a 
construção de uma identidade regional e a incorporação de valores, insere-se 
na abordagem construtivista do debate teórico das relações internacionais, que 
advoga que a identidade e os interesses dos atores são construídos socialmente.

135 O Tribunal Permanente de Revisão foi criado pelo Protocolo de Olivos, assinado em fevereiro 
de 2002. A sua sede, em Assunção, foi inaugurada em 13 de agosto de 2004. O tribunal é o 
órgão encarregado de assegurar que as normas do Mercosul sejam interpretadas e aplicadas 
de maneira uniforme nos países-membros.
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O Parlasul foi instalado em dezembro de 2006. Nos seus dois primeiros anos 
de funcionamento (2007 e 2008), ademais das reuniões de comissões, foram 
realizadas as sessões plenárias, totalizando 15 sessões ordinárias, 4 sessões ex-
traordinárias e 3 especiais, além de audiências públicas e seminários.

Para examinar as relações entre o Parlamento do Mercosul e a difusão de va-
lores de cooperação e a difusão de informações sobre temas internacionais, 
foram analisados os atos aprovados, assim como os debates realizados em 
suas reuniões (PIRES, 2009b, p. 91-106). É importante ressaltar que não 
é possível relacionar o número de atos aprovados com a produtividade e a 
qualidade do debate realizado em um Parlamento. O processo de tomada 
de decisão no âmbito do Legislativo em muito difere do processo decisório 
no Executivo. Nos Parlamentos, os prazos, quóruns, distintas instâncias e 
necessidade de negociação levam a um espaço de tempo maior para que as 
decisões sejam tomadas. Logo, o número de atos aprovados é menos impor-
tante do que a qualidade da discussão.

Nas sessões plenárias de 2007 e 2008, foram aprovadas 32 declarações, 30 dis-
posições, 14 recomendações e um projeto de norma. Apesar de não previsto no 
Regimento Interno como um ato do Parlamento, a XV Sessão Ordinária apro-
vou um pedido de informe ao CMC sobre a criação da Comissão de Negociação 
sobre Itaipu.

De acordo com as declarações aprovadas, observa-se que os principais temas 
relacionados às questões regionais foram objeto de debate no âmbito do Parla-
mento: negociações na OMC; soberania das Ilhas Malvinas; acordo humanitário 
na Colômbia; apoio ao regime institucional da Bolívia; eleições na Argentina; 
gratuidade de vistos para estudantes e docentes dos Estados-partes; iniciativa 
América Latina e Caribe Sem Fome 2025; cidadãos cubanos detidos nos EUA; di-
reitos de pessoas com capacidades diferenciadas; eleições no Paraguai; Diretiva 
de Retorno aprovada pelo parlamento europeu; referendo revogatório na Bolí-
via; reativação da Quarta Frota da Marinha de Guerra dos EUA; Declaração da 
OEA sobre o caso Colômbia-Equador; combate à desertificação; acesso da carne 
bovina dos países do Mercosul ao mercado europeu, entre outros.

As disposições referem-se não somente à organização interna do Parlamento, 
como também à criação de comissões temporárias e grupos de trabalho, com o 
objetivo de estudar temas específicos.
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Das 14 recomendações, 12 referem-se a sugestões de adoção de providências ao 
Conselho Mercado Comum (CMC), já que o Conselho é o principal órgão decisó-
rio do Mercosul. As duas outras são recomendações aos Estados-partes. 

O projeto de norma aprovado é a proposição ao CMC de adiamento do prazo 
para a decisão do parlamento sobre a representação cidadã. Encontram-se em 
tramitação projetos de norma sobre temas que foram também objeto de debate, 
entre eles febre aftosa e publicação da internalização de normas Mercosul. 

Todo o debate realizado nas distintas reuniões foi fortemente permeado pela 
ideia de integração. Dessa forma, em uma perspectiva construtivista, o Parla-
mento colaborou para a criação de um ambiente de cooperação entre os países. A 
grande assimetria entre os Estados-partes do bloco é um tema sempre presente 
e os ressentimentos dos países menores com relação aos maiores são explicita-
dos com frequência, principalmente os do Paraguai com o Brasil. 

A título de exemplo, pode ser citada a forte reação dos parlamentares paraguaios à 
movimentação de tropas brasileiras na fronteira entre os dois países, que ocorreu 
em um momento em que o governo paraguaio passou a reivindicar a revisão do Tra-
tado de Itaipu. Essa operação militar fez parte da Operação Fronteira Sul II, realiza-
da pelo Comando Militar do Sul, entre 13 e 24 de outubro de 2008, “com vistas ao 
adestramento militar para o combate aos delitos transfronteiriços e ambientais”136. 

Na XIV Sessão Ordinária, em 3 de novembro de 2008, parlamentares paraguaios 
fizeram contundentes protestos contra essas manobras militares. Em respos-
ta, os parlamentares brasileiros Marisa Serrano e Aloizio Mercadante tentaram 
minimizar a questão observando que são comuns essas manobras militares dos 
dois lados da fronteira e que o governo paraguaio havia sido notificado com an-
tecedência, no mês de maio. Em consequência do episódio, foram apresentadas 
duas Propostas de Recomendação sobre mecanismos uniformes de comunicação 
para manobras militares entre os Estados-partes. Uma pelo parlamentar Merca-
dante, do Brasil, e outra pelo parlamentar Eric Salum, do Paraguai.

Nesse caso específico em que a despropositada demonstração de forças do Exér-
cito se contrapôs frontalmente ao discurso integracionista do governo brasilei-
ro, é possível observar a importância das reuniões prévias a cada sessão que a 
delegação brasileira realiza com o embaixador do Brasil junto à Aladi e ao Mer-
cosul, Régis Arslanian. Nessas reuniões, os parlamentares são municiados de 
informações e esclarecimentos sobre temas da agenda regional e bilateral. Im-

136 Informações disponíveis em http://www.fronteirasul2.eb.mil.br/ Acesso em: 26 fev. 2009.
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portantes subsídios são obtidos para o debate, como ocorreu nessa discussão 
sobre a movimentação de tropas na fronteira, uma vez que os parlamentares já 
haviam sido devidamente informados pelo embaixador sobre a operação militar.

Dessa forma, percebe-se que a existência do Parlamento do Mercosul levou à 
criação de um canal de transmissão de informações do Executivo para o Legisla-
tivo sobre temas internacionais, que antes não existia. Supre-se assim, em par-
te, um déficit de informações no âmbito do Legislativo sobre temas da agenda 
internacional, tradicionalmente conduzida pelo Executivo. 

É possível observar, portanto, que o Parlasul contribui para a especialização de 
parlamentares em temas da agenda regional, o que os possibilita atuar de forma 
assertiva na construção de um ambiente integracionista. Esse episódio se insere 
no âmbito de um dos argumentos da teoria informacional do comportamento 
legislativo, de que a expertise gerada no âmbito das comissões (fazendo-se aqui 
uma equivalência entre o Parlasul e uma comissão) capacita os legisladores a 
atuar com maior número possível de informações, levando à redução de incer-
tezas quanto aos resultados das políticas. Quanto à especialização de parlamen-
tares e a formação de uma visão regional no âmbito do Congresso brasileiro, o 
deputado Dr. Rosinha acredita que

“o lado negativo da participação de parlamentares 
na integração é a renovação periódica desses parla-
mentares. A integração não é o discurso da defesa 
de questões nacionais. Eu não posso ir a um debate 
sobre integração e fazer a defesa do meu país. Eu 
tenho que encontrar o ponto onde a integração se 
torna positiva a todos os países, [até] mesmo [para] 
o menor. E quando os parlamentares começam a 
adquirir essa experiência, a conhecer as forças po-
líticas de cada país, a posição de cada força política 
sobre a integração, esse parlamentar, às vezes por 
questões partidárias, é trocado. Às vezes, ele não 
é reeleito. Na integração, a participação dos parla-
mentares é como um eterno renovar e, nesse re-
novar, sempre se volta alguns passos atrás, porque 
é preciso obter conhecimento, obter informações. 
O positivo é que quando o parlamentar perma-
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nece um tempo [trabalhando com esse tema], 
quando obtém conhecimento, chega a ele uma 
demanda política da própria população. Ao sa-
ber que o parlamentar está discutindo um de-
terminado acordo com determinado país, a so-
ciedade civil organizada busca se manifestar. 
Nesse momento, ocorre o caráter político da in-
tegração. E esse parlamentar é o porta-voz jun-
to ao Executivo, à diplomacia, aos negociadores. 
(...)
Hoje, somos poucos os parlamentares que atua-
mos nas relações internacionais do Brasil. (...) E 
esses parlamentares são os que alimentam esse 
debate internamente, dentro do Congresso Na-
cional. Somos nós que na Comissão de Relações 
Exteriores podemos defender posições políticas 
em relação a determinado país ou determinada 
posição que determinado país toma (...).”137

Sobre essas mesmas questões, a senadora Marisa Serrano, por sua vez, 
declarou que:

“(...) Então para mim foi uma experiência muito 
rica porque eu pude ajudar a montar um Parla-
mento de Integração. E tudo isso se reflete no 
meu trabalho aqui. Um trabalho em que o meu 
olhar sempre está voltado para as questões da 
América Latina. Também porque eu nasci na 
fronteira... eu já nasci falando de integração. 
Tive sempre a questão da fronteira como emble-
mática para as políticas públicas nacionais.
(...)
E o que nós estamos discutindo lá, nós estamos 
trazendo para cá, para o Parlamento Nacional 
brasileiro, e nós levamos a nossa experiência 
para lá.

137 Entrevista concedida à autora em 18 de fevereiro de 2009.
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(...)
Eu quero colocar esses assuntos como funda-
mentais: estar mais próximo; discutir juntos; 
construir juntos. Não é fácil, mas a gente tem 
tentado.”138

Conclusões

Esse trabalho buscou examinar as relações existentes entre as assembleias par-
lamentares, especialmente o Parlatino e o Parlasul, e o fortalecimento de valores 
de cooperação, bem como a difusão de informações sobre temas internacionais. 
Apesar de não exercerem função legislativa, há um papel a ser desempenhado 
por esses Parlamentos na integração regional. Eles contribuem para a trans-
parência na condução do processo e para o fortalecimento da democracia na 
região. De acordo com Wanderley Guilherme dos Santos (2007, p. 8), o códi-
go de procedimentos democráticos se apoia em algumas crenças, entre elas a 
de que o método mais indicado para aumentar a probabilidade de que se adote 
uma boa política vem a ser o confronto de opiniões e de argumentos. Para ele, 
o Parlamento é precisamente o lugar em que são expostos argumentos contra-
ditórios, em que se processa a persuasão de uns, a reconsideração de outros e a 
deliberação que, afinal, raramente corresponde imaculadamente a alguma das 
opiniões originárias. Logo, a democracia representativa e, por conseguinte, as 
assembleias incentivam o debate argumentativo.

Da mesma forma, essas assembleias, por sua possibilidade de se tornar caixa de 
ressonância da pluralidade de visões e interesses, precisam estar envolvidas nos 
debates sobre os caminhos da integração. No Brasil, por exemplo, a política adota-
da pelo governo no relacionamento com países vizinhos gera intensa controvérsia. 
Para alguns, as atitudes brasileiras sacrificam os interesses econômicos e políticos 
do país em benefício de alianças inspiradas por visões ideológicas. Para outros, 
essa política preserva os interesses nacionais de longo prazo ao se preocupar com 
a estabilidade e o desenvolvimento dos países vizinhos, tendências que terminam 
por beneficiar o Brasil (LIMA; MOTTA VEIGA; RIOS, 2007, p. 14).

As assembleias auxiliam também a criar uma identidade comum aos países da 
região, fator de grande relevância para o processo de integração. Conforme o 
levantamento empírico realizado, o Parlasul contribui para a emergência de um am-
biente de cooperação e de uma identidade regional. Mais do que a quantidade de 

138 Entrevista concedida à autora em 18 de fevereiro de 2009.
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atos aprovados, a natureza do debate pode contribuir para o bom encaminhamento 
da discussão de temas sensíveis e de questões que requerem um enfoque regional. 
Essa é, portanto, uma consequência não antecipada pelos idealizadores do Trata-
do de Assunção e do Protocolo de Ouro Preto, que previam um órgão legislativo 
cuja principal função seria acelerar a internalização das normas do Mercosul139. O 
fato de os debates estarem sempre permeados pela ideia de integração enfatiza ar-
gumentos da perspectiva construtivista de que as organizações internacionais são 
fóruns onde se desenvolvem normas e expectativas convergentes sobre o compor-
tamento internacional (HERZ; HOFFMANN, 2004 p. 76). Nesse sentido, é impor-
tante ressaltar também que o deputado Dr. Rosinha (PT-PR) e a senadora Marisa 
Serrano (PSDB-MS), integrantes do Parlamento do Mercosul, declararam acreditar 
serem eles portadores de uma visão regional para dentro do Congresso brasileiro140.

Os debates realizados no Parlatino e no Parlasul, com a participação de espe-
cialistas, são importantes difusores de informações sobre temas de interesse 
regional. Ademais, os projetos de lei-marco do Parlatino podem servir de subsí-
dios para os parlamentares da região. É importante ressaltar, entretanto, que é 
muito pequena, chegando a ser mesmo praticamente nula, a difusão do traba-
lho realizado nas assembleias, de forma geral, no Parlamento brasileiro. A exce-
ção é o Parlasul que, no Congresso Nacional, é organizado como uma comissão 
mista, mantém reuniões periódicas de sua representação brasileira, conta com 
uma equipe de funcionários para assessorar os parlamentares e com a cobertura 
de suas atividades pelos meios de comunicação do Congresso, principalmente 
dos órgãos de imprensa do Senado Federal. Para as demais assembleias, no en-
tanto, faz-se necessária a criação de um espaço institucional especializado para 
acompanhar e difundir o trabalho realizado nas diferentes instituições, bem como 
para assessorar os parlamentares, conforme ressalta o deputado Eduardo Barbosa 
(PSDB-MG).141 Essa seria uma forma de sanar esse déficit institucional, possibili-
tando tornar a função informacional mais efetiva no Congresso brasileiro.

 

139 Não há estatísticas atualizadas disponíveis sobre a internalização de normas nos diferentes 
países. A efetivação do procedimento legislativo do Parlasul depende da aprovação pelos Par-
lamentos Nacionais de proposições que permitam acelerar os procedimentos internos para 
a entrada em vigor das normas do Mercosul. No Brasil, a Resolução CN no 1, de 2007, dispõe 
sobre esses procedimentos.

140 Entrevistas concedidas, separadamente, à autora em 18 de fevereiro de 2009.
141 Entrevista concedida à autora em 11 de novembro de 2008.
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Além de possibilitar a inserção dos parlamentares no processo de integração, 
as assembleias possibilitam a aproximação de lideranças políticas de diferentes 
países. Para o deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG), vice-presidente, pelo 
Brasil, do Parlamento Latino-Americano, esse é um aspecto

“que me parece fundamental para o nosso tem-
po, um ângulo que favorece a paz. (...) Além das 
informações que são trocadas, conhecimentos 
que são adquiridos e a possibilidade de compre-
ender melhor determinadas questões e proble-
mas, há um aspecto psicossocial de alta influên-
cia, que é a aproximação das lideranças políticas 
de diversos países que passam a se conhecer, 
a conversar, a ter contatos. E esses contatos e 
essas afetividades que daí surgem representam 
um acervo de grande resultado mais tarde para 
resolver, às vezes, problemas entre países.”142

Com a multiplicação de assembleias parlamentares, existe, no entanto, o ris-
co de superposição de temas e competências e, consequentemente, a perda da 
credibilidade do trabalho das instituições. Nesse sentido, a possibilidade de 
criação do Parlamento da União de Nações Sul-Americanas (Unasul), previs-
to no Tratado Constitutivo da Unasul, assinado em maio de 2008, mas ainda 
não aprovado pelo Congresso Nacional, não teve repercussão positiva entre 
os parlamentares brasileiros, conforme declarações do deputado Cláudio Diaz 
(PSDB-RS) (2007) e do senador Aloizio Mercadante (PT-SP) (BRASIL, 2007b), 
que acreditam ser necessário fortalecer o recém-criado Parlasul, e não criar um 
novo Parlamento na região.

É possível observar que quanto maior o grau de institucionalização, mais consis-
tente se torna o trabalho do organismo. Logo, o estabelecimento de regras claras 
para a designação dos participantes nas reuniões confere maior legitimidade às 
decisões adotadas. Nesse sentido, o Parlasul, que antes das eleições diretas con-
ta com representantes designados segundo a proporcionalidade partidária, é a 
única das assembleias analisadas que exerce parcialmente a função de represen-
tação, uma das competências clássicas atribuídas a um órgão parlamentar, se-
gundo classificação de Maurizio Cotta (BOBBIO; MATTEUCI; PASQUIN, 2004, 

142 Entrevista concedida à autora em 16 de fevereiro de 2009.
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p. 883), conforme já citado anteriormente. Quando os parlamentares de todos 
os Estados-membros forem eleitos por sufrágio universal direto para exercer 
a representação regional, o Parlasul passará a desempenhar plenamente essa 
competência. É preciso observar, no entanto, que há o risco de se estabelecer 
certo distanciamento entre os parlamentares do Parlasul e os dos Parlamentos 
nacionais. A falta de convívio direto com as questões que estão sendo tratadas 
nos Parlamentos nacionais pode levar à diminuição na eficácia do enfrenta-
mento dos temas tratados, bem como ao arrefecimento da visão e da defesa das 
questões regionais nos Parlamentos nacionais. Essa inquietude já foi levanta-
da na audiência pública promovida pela representação brasileira do Parlamento 
do Mercosul para ouvir o chanceler Celso Amorim, em Brasília, maio de 2008 
(BRASIL, 2008).

Processos de integração são empreendimentos de longo prazo e não se desen-
volvem da mesma maneira em todos os seus aspectos. No entanto, conforme 
observado neste estudo, as assembleias parlamentares regionais podem auxiliar 
nesse processo, cumprindo um papel propositivo e conciliador. Detectar a real 
influência do trabalho dessas instituições no Parlamento brasileiro terá de ser 
objeto de outras pesquisas.
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A IDEOLOGIA DOS PARTIDOS POLÍTICOS 
EM POLÍTICA EXTERNA: 

2003-2008
Ana Cristina Silva de Oliveira

Introdução

“Qualquer estudo sobre ideologias partidárias é 
também, inadvertidamente, um estudo sobre o 
que é a política. Uma vez que os partidos polí-
ticos são um dos principais disseminadores da 
cultura política, a retórica partidária propicia 
um olhar sobre os valores e atitudes que têm 
guiado a política norte-americana – ao menos, 
a política no topo da pirâmide.” (GERRING, 
2001b, p. 21, tradução do autor)

Este artigo contempla o estudo da posição ideológica em política externa dos 
diversos partidos políticos representados na Câmara dos Deputados. Analisa 
primeiramente os estatutos e programas dos partidos e posteriormente os dis-
cursos dos deputados na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, 
entre 2003 e 2008, em temas controversos de política externa, como a adesão da 
Venezuela ao Mercosul e a nacionalização dos hidrocarbonetos na Bolívia, entre 
outros. Visa a destacar aspecto pouco debatido no âmbito do comportamento 
parlamentar como a ideologia partidária.

Em junho de 2008, Power e Zucco publicaram, em artigo intitulado: Estimating 
Ideology of Brazilian Legislative Parties, 1990-2005: a Research Communication, 
(2008) um estudo sobre a ideologia dos partidos. Apresentaram os resultados 
de pesquisas realizadas, com a contribuição da maioria dos parlamentares, nas 
legislaturas de 1990, 1993, 1997, 2001 e 2003 e analisaram como os deputados 
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e senadores veem seus partidos e como veem os outros partidos em uma escala 
de 1 a 10, sendo 1 extrema esquerda e 10 extrema direita.

Tabela 1 – Ordem dos partidos da esquerda para a direita  
(Power e Zucco)

      

Esquerda Centro Direita
PCdoB, PSB, PT PPS, PDT, PMDB, PSDB PTB, PFL, PL, PP

Obs.: Tabela produzida com os estudos realizados por Power e Zucco em 2005. A ta-
bela completa comparando os resultados dos anos de 1990, 1993, 1997, 2001 e 2005 
encontra-se na página 11 do artigo dos autores. Neste artigo foi reproduzida apenas a 
parte que se refere a 2005, porque ela abarca o período proposto para este estudo.

Concluíram ainda, em seu estudo histórico, que houve algumas pequenas di-
ferenças relativas a períodos anteriores. O PPS (antigo PCB) gradualmente se 
moveu para a direita, trocando de posição com o PSB em 1993 e com o PDT em 
2001. O PSDB atualmente localiza-se à direita do PMDB, e o PTB e o PL, que 
trocaram de posição duas vezes, atualmente encontram-se juntos. Verificaram 
que o PT e o PSB permaneceram na mesma posição, bem como o PFL e o PP.

Segundo Figueiredo e Limongi (1999, p. 113), o conflito partidário mostra-se 
estruturado e obedece a um padrão unidimensional. Os partidos podem ser dis-
postos no continuum ideológico convencional que vai da esquerda à direita de 
acordo com a posição, que normalmente se lhes atribui e que transparece em 
pesquisas sobre as opiniões dos parlamentares. Da esquerda para a direita, os 
partidos ocupam as seguintes posições no espaço ideológico: PT, PDT, PSDB, 
PMDB, PTB, PFL, PPB. Concluíram que seus estudos sugeriram a existência de 
três blocos ideológicos: a esquerda (PDT e PT), o centro (PSDB e PMDB) e a di-
reita (PTB, PFL e PPR/PDS) (1995, p. 501).

Também realizaram pesquisas sobre o padrão de coalizões partidárias e con-
cluíram que é consistente a disposição dos partidos neste continuum ideológico 
(1995a, p. 500). Afirmam que no Legislativo esse ordenamento aparece de ma-
neira clara nos encaminhamentos de votação feitos pelos líderes partidários. 
Destacam que a probabilidade de dois partidos adjacentes votarem de maneira 
análoga é sempre maior do que a de partidos não adjacentes e também a proba-
bilidade de dois partidos se coligarem diminui com a distância ideológica. Assim, 
esse ordenamento também tem reflexos no padrão de alianças partidárias em 
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Plenário, que obedece ao princípio da contiguidade ideológica. Segundo os pes-
quisadores, raras são as oportunidades de um pequeno partido se desviar do 
voto dominante do grupo ideológico do qual ele faz parte. Afirmam que “a atu-
ação dos partidos políticos brasileiros em Plenário segue um padrão ideológico 
bastante definido” (1999, p. 113 e 114; 1995a, p. 501).

Esta pesquisa se concentrou exclusivamente no período entre 2003 e 2008; o 
intervalo de tempo foi escolhido porque é o início da ocupação da Presidência 
do país pelo Partido dos Trabalhadores, o que intensifica as discussões sobre a 
integração da América do Sul.

Ideologias dos partidos políticos

Os estatutos e os programas dos partidos

Na sequência apresentaremos os pontos relevantes para a orientação dos par-
tidos políticos em política externa encontrados em seus estatutos e progra-
mas. Os partidos PTdoB, PRTB, PTC, PMN, PRB e PHS não tratam de política 
externa no seu estatuto. As fundações dos partidos também foram pesquisa-
das, por terem como objetivo promover a doutrinação ou educação política 
dos filiados, mas pouco ou nada foi encontrado que tratasse da orientação em 
política externa.

Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)

O partido em seu programa valoriza os processos de integração, mas lembra que 
os interesses do país “projeto nacional” são prioritários, seja nas relações com a 
América Latina, os Estados Unidos, a Comunidade Europeia, o Japão ou a Chi-
na. A exceção é feita aos países da África, principalmente os de língua portugue-
sa e à Índia (PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, p. 17).

Atenta para países e regiões com problemas de desenvolvimento da democracia 
plena e de respeito aos direitos humanos como Cuba, África do Sul, Rússia, o 
Leste Europeu, os Balcãs, o Oriente Médio, entre outros, o que, para o parti-
do, exige do Brasil atenção especial; recomenda uma postura crítica em relação 
às deliberações das grandes potências e colaboração nos encaminhamentos que 
apontem esperança de solução dos conflitos (PARTIDO DO MOVIMENTO DE-
MOCRÁTICO BRASILEIRO, p. 17).
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A defesa nacional é parte estratégica nas relações internacionais. O partido 
apresenta uma visão comparável à teoria realista em política externa, na qual o 
poder é o ator predominante: “só o poder controla o poder”, conforme Ulysses 
Guimarães (PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, p. 17). 
Afirma que as Forças Armadas são indispensáveis como instrumento de afirma-
ção da independência e da integridade nacional e fazem parte do projeto brasi-
leiro de democracia e de desenvolvimento autônomo e sustentado. Deverão ter 
credibilidade bélica, adequada formação profissional e capacidade operacional 
para atuar em todo o espaço nacional. Elas também devem participar do desen-
volvimento tecnológico. Para isso, condições institucionais e materiais devem 
ser garantidas para as Forças, inclusive recursos orçamentários nunca inferiores 
a 1% do PIB brasileiro. O partido é adepto de uma postura assertiva do país, nem 
agressiva nem submissa.

Partido dos Trabalhadores (PT)

Programa de Governo 2007

O Programa de Governo de 2007 destaca o reaparelhamento das Forças Arma-
das e a cooperação bélica com países da América do Sul, visando a fortalecer a 
presença do Brasil no mundo. Objetiva acentuar a cooperação internacional em 
missões de paz e de intervenção no enfrentamento de catástrofes e de graves 
crises. Por outro lado, sinaliza seu objetivo de manter a paz e de não intervir 
nos assuntos internos de outros países. Destaca o Mercosul e as relações sul-sul 
(PARTIDO DOS TRABALHADORES, 2007, p. 13 e 26).

Afirma que o Brasil lutará nos foros internacionais pelo multilateralismo, con-
tribuindo para a reforma das Nações Unidas e de seu Conselho de Segurança, 
onde reivindica uma vaga permanente. Privilegiará o processo de integração 
sul-americana (o Mercosul e a Comunidade Sul-Americana de Nações, em es-
pecial) e fortalecerá as relações sul-sul, dando ênfase particular às suas relações 
com os países do continente africano, ao mesmo tempo em que buscará ampliar 
seu acesso aos grandes mercados europeu, norte-americano e asiático e manter 
com os países desenvolvidos um relacionamento positivo e soberano (PARTIDO 
DOS TRABALHADORES, 2007, p. 14 e 26).
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Programa de Governo 2002

Destaca a importância das Forças Armadas e do seu reaparelhamento para a 
proteção das fronteiras brasileiras, visando a manutenção da soberania nacional 
(PARTIDO DOS TRABALHADORES, 2002, p. 11).

Valoriza o Mercosul e as relações com países da América do Sul. Critica os ter-
mos nos quais a Alca está sendo proposta pelos Estados Unidos. Defende a 
aproximação com países de importância regional como África do Sul, Índia, 
Rússia e China. 

O programa apresenta sua política de regionalização, que terá na reconstrução 
do Mercosul seu elemento decisivo. Portanto, lembra a importância de revigorar 
o Mercosul, com a construção de instituições políticas e jurídicas e com o desen-
volvimento de uma política externa comum para assim transformá-lo em uma 
zona de convergência de políticas industriais, agrícolas, comerciais, científicas e 
tecnológicas, educacionais e culturais. Uma vez reconstruído, segundo o partido, 
estará apto para enfrentar desafios macroeconômicos, como os de uma política 
monetária comum, bem como terá melhores condições para enfrentar os desafios 
do mundo globalizado (PARTIDO DOS TRABALHADORES, 2002, p. 12). Justifica 
também a importância do Mercosul como um bloco que faz frente à Alca.

Explica o papel de preponderância redesenhado para o Brasil no novo contexto 
internacional. Para o partido, o Brasil deve estabelecer relações econômicas, po-
líticas e culturais com todo o mundo em uma relação equilibrada com os países 
que integram o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), a União 
Europeia e o bloco asiático em torno do Japão. O Brasil deverá também voltar-se 
para a África, explorando os laços étnicos e culturais existentes e construindo 
relações econômicas e comerciais. Com a África do Sul, em particular, buscará 
aproximação para construir nova política em direção àquele continente, sobre-
tudo no que se relaciona aos países de língua portuguesa (PARTIDO DOS TRA-
BALHADORES, 2002, p. 14).

Foro de São Paulo

Também como centro formulador da política externa do PT, cabe citar as diretri-
zes concebidas no Foro de São Paulo, a partir da Declaração de São Paulo (1990), 
documento aprovado em sua criação, e analisar seus participantes tendo em vis-
ta que esse foro foi criado quando 48 partidos políticos e organizações sociais 
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da América Latina e do Caribe se reuniram, atendendo a convite do Partido dos 
Trabalhadores do Brasil.

Em 1990, reuniram-se para participar de um encontro na cidade de São Paulo, 
visando a debater a nova conjuntura internacional pós-queda do Muro de Berlim 
e as consequências da implantação de políticas de cunho neoliberal pela maioria 
dos governos latino-americanos da época. No encontro seguinte, realizado na Ci-
dade do México, em 1991, consagrou-se o nome Foro de São Paulo. Na declara-
ção os participantes manifestaram a vontade comum de renovar o pensamento 
de esquerda e o socialismo. A declaração solidarizou-se também com a Revolução 
Cubana e a Revolução Sandinista. Apoiou as tentativas de desmilitarização e de 
solução política da guerra civil em El Salvador, além de se solidarizar com os povos 
andinos. O texto definiu as bases de um “novo conceito de unidade e integração 
continental” (PARTIDO DOS TRABALHADORES, 1990).

Ao 8º Foro estiveram presentes delegações do PT e PCdoB. No 9º encontro, rea-
lizado na Nicarágua, a delegação do PT estava composta por Luiz Inácio Lula da 
Silva, Marco Aurélio Almeida Garcia e Ana Maria Stuart.

Membros no início de 2008: Argentina (Partido Comunista da Argentina); Bar-
bados (Movimento Clement Payne); Brasil (Partido dos Trabalhadores, Parti-
do Comunista do Brasil); Bolívia (Partido Comunista da Bolívia); Cuba (Partido 
Comunista de Cuba); Chile (Partido Comunista do Chile); Colômbia (Partido 
Comunista Colombiano, Exército de Libertação Nacional, Forças Armadas Re-
volucionárias da Colômbia); Costa Rica (Partido Popular Costa-Riquenho); Do-
minica (Partido Trabalhista da Dominica); República Dominicana (Partido de 
Liberação Dominicano); El Salvador (Frente Farabundo Marti de Libertação 
Nacional); Guatemala (União Revolucionária Nacional da Guatemala); Guiana 
(Aliança do Povo Trabalhador); México (Partido do Trabalho, Partido Socialista 
Popular, Partido da Revolução Democrática); Nicarágua (Frente Sandinista de 
Libertação Nacional); Paraguai (Partido Comunista, Partido Pátria Livre); Peru 
(Partido Comnunista Peruano, Partido Socialista do Peru); Porto Rico (Partido 
Nacionalista Porto-Riquenho, Frente Socialista, Movimento de Independên-
cia Nacional Hostosiano, Federação Universitária Pró-Independência de Porto 
Rico); Uruguai (Frente Ampla, Partido Comunista do Uruguai, Partido Socialista 
do Uruguai, Tupamaros); Venezuela (Partido Comunista da Venezuela, Movi-
mento Quinta República).
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Democratas (DEM)

O programa do partido informa que, dentro do espectro ideológico, o Democra-
tas se posiciona ao centro do espaço político, com visão e prática reformistas, 
distante tanto do conservadorismo imobilista quanto da demagogia populista, 
“ambos de vocação autoritária”. Acredita que as relações internacionais devam 
estar a salvo de preconceitos políticos e idiossincrasias ideológicas, que os diá-
logos devam ser amplos tanto na direção sul-sul, quanto na direção sul-norte e 
destaca a importância dos blocos regionais (DEMOCRATAS, p. 18).

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)

O programa do partido delineia as ações e a visão do partido em política exter-
na. Afirma que no mundo de hoje não há amigos nem inimigos permanentes. Há 
interesses mutáveis, muitas vezes contraditórios: “A China tende a se tornar ao 
mesmo tempo nosso principal cliente e o mais temível concorrente no comércio 
internacional” (PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, 2007, p. 14).

Diferentemente do PT, critica divisões fixas como norte-sul ou o alinhamento 
sul-sul: “Nosso interesse nacional requer uma estratégia de geometria variá-
vel” (PROGRAMA PSDB, 2007, p. 14). Interessa-se por manter fortes as liga-
ções do Brasil com os países mais adiantados da Europa, das Américas e da 
Ásia e justifica: “porque eles são a fonte da tecnologia mais avançada de que 
precisamos, os principais compradores dos manufaturados que exportamos e 
parceiros dos nossos serviços mais eficientes” (PARTIDO DA SOCIAL DEMO-
CRACIA BRASILEIRA, 2007, p. 14).

Concomitantemente, lembra que o Brasil tem a ganhar ampliando seu inter-
câmbio com as potências emergentes como China, Índia e África do Sul, com 
os parceiros na América do Sul e outros países menos desenvolvidos, como os 
países petroleiros, mas não os trata como parceiros estratégicos (PARTIDO DA 
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, 2007, p. 14).

Demonstra que é contrário a visões antiamericanas: “Tudo isso, sem subordinar 
nossa política externa a uma visão antiglobalização, antiamericana, anti seja 
quem for que não represente uma ameaça efetiva à paz mundial” (PARTIDO DA 
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, 2007, p. 14).
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Apresenta ainda o modo como vislumbra a participação do país no contexto in-
ternacional, onde o Brasil se insere na ordem global sem subordinações, com 
responsabilidade e interesse nos temas globais (PARTIDO DA SOCIAL DEMO-
CRACIA BRASILEIRA, 2007, p. 14 e 15).

Partido da República (PR)

O partido defende a integração da América Latina e os pactos regionais, além de 
um maior entendimento entre os países devedores, sobretudo da região, para a 
negociação de débitos.

Apoia a intensificação do diálogo norte-sul, afirmando que não reconhece a lide-
rança automática de qualquer das superpotências, e condena ações imperialistas 
e ingerências na política interna de outros Estados. Defende as relações diplo-
máticas e comerciais com quaisquer outros países, independente do seu regime 
de governo (PARTIDO DA REPÚBLICA, p. 17 e 22).

Partido Progressista (PP)

O programa do partido defende uma política externa que: observe constante 
respeito à autodeterminação dos povos e à solução pacífica dos conflitos; pres-
tigie a ação da Organização das Nações Unidas (ONU) e os princípios consa-
grados em sua Carta e demais documentos dos quais o Brasil seja signatário, e 
defende sua participação em condições de igualdade em todos os organismos 
internacionais. Apregoa que o Brasil evite alinhamentos automáticos e apoie 
o diálogo franco com todos os membros da comunidade internacional; promo-
va crescente integração da América Latina nos planos político e econômico, 
visando ao fortalecimento dos pactos regionais e da comunidade continental 
(PARTIDO PROGRESSISTA, p. 18).

Partido Socialista Brasileiro (PSB)

Em política externa o partido aconselha o apoio aos movimentos pela integra-
ção latino-americana, na perspectiva da emancipação dos trabalhadores, e todas 
as ações que contribuam para a paz, o respeito à autodeterminação dos povos e 
a eliminação de relações de subordinação ou espoliação entre países e nações e 
por parte de grupos econômicos transnacionais (art. 2, “e”).
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Partido Democrático Trabalhista (PDT)

O partido defende a manutenção das relações com todos os países com base 
nos princípios da autodeterminação, não intervenção, coexistência pacífica, co-
operação econômica e não alinhamento. Mas trata de forma especial as rela-
ções com os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento da América Latina 
e da África, particularmente com os de expressão portuguesa, com o objetivo de 
aprofundar os laços culturais e a unidade na luta pela emancipação. Além disso, 
propugna pela efetivação do Mercado Comum em toda a América do Sul (PAR-
TIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA, p. 54 e 55).

Trata ainda da defesa dos direitos humanos em todo o mundo, reconhecendo a 
autoridade da ONU para coibir, sem o emprego da força, a violação de tais direitos 
por parte dos países-membros (PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA, p. 55).

Reivindica a criação de uma nova ordem econômica internacional que assegure a 
defesa dos recursos naturais e humanos, a proteção das exportações e a existência 
de relações financeiras justas, o acesso a todas as conquistas científicas e tecnoló-
gicas da humanidade e a garantia de uma participação igualitária nos organismos 
internacionais para o Brasil (PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA, p. 55).

Internacional Socialista

O PDT é o único partido membro da Internacional no Brasil e seu vice-presiden-
te é atualmente o deputado Vieira da Cunha (PDT-RS).

Destaca a importância da cooperação, que deve ser a base da sociedade mundial. 
Afirma a importância da descolonização e do desarmamento e das instituições 
multilaterais como a ONU (Declaration of Principles, 4, 8 e 39).

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)

O programa do partido destaca a autodeterminação dos povos, a não interven-
ção, a não ingerência em assuntos internos de outros países e a solução pacífica 
dos conflitos. Apoia todos os movimentos destinados a promover o desarma-
mento internacional e a eliminação dos arsenais nucleares. Defende a integração 
econômica e cultural dos países em desenvolvimento, as gestões para acelerar a 
integração com os países da América Latina e a formação de um mercado comum 
latino-americano. Sublinha a necessidade de ocupação ordenada das regiões de 
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fronteiras e o aporte de recursos necessários para controle aéreo, malha viária 
e comunicações em geral, como forma de proteger a integridade do território 
nacional e desenvolver estas áreas (PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, VI).

Partido Verde (PV)

O programa do PV afirma que o partido faz parte de uma família política inter-
nacional, “os verdes, que cresce em todo o mundo, desde o final dos anos 70”. 
Acrescenta que se relaciona com os partidos e movimentos verdes de outros 
países com base na autonomia, fraternidade e solidariedade. Propõe-se a de-
senvolver uma estratégia conjunta e uma ação coordenada em favor do desar-
mamento, da desnuclearização, do ecodesenvolvimento, da solução negociada 
dos conflitos e do respeito às liberdades democráticas, justiça social e direitos 
humanos em todos os países do mundo.

Propõe também formas supranacionais de controle democrático sobre as mo-
vimentações especulativas de capitais, sobre o fluxo de produtos e serviços que 
não contemplem em seus países de origem a sustentabilidade econômica, social 
e ambiental e condena as agressões ao meio ambiente de efeito global. Defende 
o cancelamento do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha.

Elenca em seus objetivos: a) defesa do fortalecimento do papel da ONU como única 
base legítima de legalidade para intervenções militares e sanções econômicas no âm-
bito internacional; b) participação permanente do Brasil no Conselho de Segurança 
da ONU; c) fortalecimento do Mercosul rumo a uma comunidade sul-americana; d) 
reorientação do Banco Mundial, Banco Interamericano, FMI e Gatt no sentido do 
estímulo ao desenvolvimento sustentado; e) participação no esforço internacional 
contra a proliferação nuclear; f) defensa junto à Organização Mundial de Comércio 
e ao Mercosul, assegurando o princípio do valor ecológico agregado, da inserção nos 
acordos do comércio das cláusulas ambiental e social e a instituição de mecanismos 
de taxação e prazo mínimo de permanência para capitais especulativos, e ainda da 
supressão dos chamados “paraísos fiscais” (PARTIDO VERDE, p. 10).

Partido Popular Socialista (PPS)

O partido se declara humanista e socialista, baseando-se nos conceitos enrique-
cidos com a experiência dos movimentos operários e populares – relacionados 
ao marxismo e ao humanismo libertário.
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Defende uma política externa independente, que siga as principais orientações 
de política internacional desenvolvidas historicamente pelos governos demo-
cráticos brasileiros, como a demanda de uma nova ordem internacional, a crítica 
ao modelo de livre fluxo de capitais, a luta em prol da subordinação do direito de 
propriedade intelectual ao direito à vida. Além disso, acredita que a política do 
Itamaraty, baseada na paz e na integração positiva, deve ser permanente, está-
vel e profissional (PARTIDO POPULAR SOCIALISTA, 2002, p. 5 e 7).

Para o partido, é urgente a necessidade de reformulação do modelo institucio-
nal de controle planetário, tendo a ONU como o seu principal centro articulador, 
e o redimensionamento dos seus organismos multilaterais, a exemplo do Banco 
Mundial, FMI, Bird, OMC e OIT, entre outros. Esse poder de regulação deve se 
desdobrar ainda por intermédio de Estados mais atuantes e associações regionais 
que funcionem como poderosas agências de desenvolvimento. Defende então 
uma ampla reformulação do papel da ONU, combinada com a reestruturação do 
seu Conselho de Segurança Permanente, que deve contar com participação de ou-
tros países – inclusive do Brasil (PARTIDO POPULAR SOCIALISTA, 2007, p. 8).

Considera importante consolidar a integração econômica, política e cultural 
com o Mercado Comum do Cone Sul, com a ampliação das relações com outros 
países do continente. Defende a integração do Mercosul com a União Europeia, 
visando a se negociar em condições menos vulneráveis. O fomento ao Mercosul 
é considerado estratégico, pois serve como um aglutinador das demandas do sul 
como um todo na interlocução com os blocos do norte.

Defende a criação da Alca, com a participação de Cuba, e a participação brasileira em 
outros blocos. Também considera necessário o aprofundamento das relações bilate-
rais do Brasil com outros países continentais como a China, a Índia e a Rússia.

Partido Comunista do Brasil (PCdoB)

O Partido Comunista do Brasil afirma ser uma organização política de vanguar-
da consciente do proletariado, guiando-se pela teoria científica e revolucionária 
elaborada por Marx e Engels, desenvolvida por Lênin e outros revolucionários 
marxistas. Luta contra o que considera “a exploração e opressão capitalista e 
imperialista”. Visa a conquista do poder político pelo proletariado e seus alia-
dos, propugnando o socialismo científico. Tem como objetivo superior o comu-
nismo. Afirma a superioridade do socialismo sobre o capitalismo. Apoia a luta  
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anti-imperialista de todos os povos, a emancipação nacional e social, a soberania 
nacional e a paz mundial (Estatuto, art. 1o).

Destaca ainda a progressiva educação comunista. Neste sentido, o art. 32 obriga 
a leitura de A Classe Operária, jornal fundado em 1925, órgão central do partido 
(Estatuto, art. 63).

A Classe Operária

Como o estatuto obriga a leitura de A Classe Operária, foram pesquisados alguns 
exemplares do jornal, escolhidos aleatoriamente.

O exemplar nº 305 (dez. 07 e jan. 08) apresenta uma orientação para a interpre-
tação da conjuntura atual das relações internacionais da América do Sul. Afirma 
que o continente está atravessando uma mudança de ciclo: de neoliberal para um 
novo ciclo com tendência democrática e progressista com diversas expressões 
de anti-imperalismo e de contestação da ordem mundial pela multipolaridade. 
Critica o imperialismo norte-americano. Apresenta a integração sul-americana 
como um dos grandes objetivos do partido, bem como a efetivação da União das 
Nações Sul-Americanas (Unasul), com o Banco do Sul como seu órgão.

Analisa as três tentativas de “refundação do Estado” na Venezuela, Bolívia e Equa-
dor convocando referendos para assembleias constituintes, a fim de efetuar a 
transição para o socialismo. Destaca a importância da “revolução bolivariana”.

Anuncia também seu apoio à eleição de Fernando Lugo para a presidência do 
Paraguai, festejada no editorial da edição de abril de 2008. Esta edição também 
elogia as presidências do Brasil, Bolívia, Equador, Venezuela e Nicarágua.

A edição de março de 2008 rende sua homenagem a Fidel Castro, enquanto a 
edição de abril de 2008 critica o Dalai Lama e os meios de comunicação que cul-
pam e “difamam” a China pela sua atuação no Tibete.

Partido Social Cristão (PSC)

O partido objetiva o fortalecimento das Nações Unidas e o respeito à Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, elaborada pela Organização das Nações Uni-
das (PARTIDO SOCIAL CRISTÃO, 2010).
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Acredita no trabalho por uma comunidade mundial justa e integrada, cujos pro-
tagonistas seriam os povos e cuja meta seria a instauração de uma paz duradou-
ra e autêntica, baseada nos princípios da liberdade, da justiça social internacio-
nal, da autodeterminação dos povos e do pleno respeito aos direitos inalienáveis 
do homem e das comunidades.

Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)

O partido se autodefine como “esquerda nacionalista”. O partido defende a dis-
cussão de um projeto socialista e afirma que o sistema capitalista imperialista 
mundial está conduzindo a humanidade a uma crise global (PARTIDO SOCIA-
LISMO E LIBERDADE, 2010, p. 1 e 2).

Afirma que o capital financeiro-imperialista não se limita à “sangria” do paga-
mento da dívida e dos ajustes impostos pelo FMI. Pretende impor, agora, com os 
acordos em negociação (caso concreto da Alca), as condições para um aumento 
maior da exploração, com a resultante dilapidação dos recursos naturais e ener-
géticos do Brasil. Segundo o partido, os Estados Unidos veem a Amazônia como 
um alvo concreto, buscando o controle da sua biodiversidade, por meio das leis 
de patentes (PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE, 2010, p. 1 e 2).

Critica a ocupação do Iraque pelos Estados Unidos, bem como sua intervenção 
na Colômbia e no Haiti – segundo o partido, aquele país também promove ten-
tativas de golpes na Venezuela e apoia o terrorismo do Estado de Israel contra os 
palestinos –; a intervenção “imperialista” na América Latina e no mundo, seja na 
Colômbia, na Venezuela, no Iraque ou na Palestina e também posiciona-se contra 
a “vergonhosa” intervenção do Brasil no Haiti, cumprindo o papel de tropas auxi-
liares dos Estados Unidos (PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE, 2010, p. 10).

Discursos dos deputados em temas controversos de  
política externa

A análise dos discursos dos deputados foi feita principalmente nas reuniões das 
audiências públicas da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da 
Câmara dos Deputados, por ser a comissão que trata especificamente de política 
externa. As reuniões da comissão homóloga no Senado não serão analisadas, a 
fim de evitar um excesso de material.
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Adesão da Venezuela ao Mercosul

Na votação da Mensagem nº 82/07, que submete à consideração do Congresso 
Nacional o texto do Protocolo de Adesão da República Bolivariana da Venezuela 
ao Mercosul, assinado em Caracas, em 4 de julho de 2006, pelos presidentes 
dos Estados-partes do Mercosul e da Venezuela, a discussão na Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) se estendeu por várias horas, 
dividindo a comissão em dois grandes blocos. 

No primeiro, a favor da adesão, estavam os partidos PSOL, PT, PDT, PMDB e 
PCdoB e no segundo bloco, contra a adesão, estavam o PSDB, o DEM e o PPS. 
Cabe destacar que a única exceção nestes dois grandes blocos foi o deputado 
Francisco Rodrigues, do DEM, que votou a favor da adesão. Justificou seu voto 
informando que a entrada da Venezuela no Mercosul iria ajudar sua região, 
Roraima. A adesão foi aprovada na comissão com a diferença de apenas um 
voto. Todos os recursos regimentais foram utilizados pela oposição para evitar 
a aprovação do acordo.

Da mesma forma, na Comissão de Constituição e Justiça houve a divisão entre 
partidos da base aliada ao governo e partidos de oposição. O relator da Mensa-
gem na CREDN, deputado Dr. Rosinha (PT-PR), chamou a atenção para a divisão 
ideológica que estava ocorrendo nas comissões por onde o acordo tramitava, 
afirmando que a entrada da Venezuela no Mercosul é a culminação de um longo 
processo de adensamento das relações bilaterais do Brasil iniciado no governo 
Itamar Franco. Acrescentou que o Brasil tem um comércio superavitário com a 
Venezuela e que esta entrada não deveria ser conduzida com base em posições 
ideológicas (Mensagem no 82/07, p. 10). 

A oposição ainda desconfiada com a aproximação entre Brasil e Venezuela apre-
sentou e aprovou requerimento determinando a realização de audiência pública 
em 17/4/2008 ou a fim de convocar o Sr. Marco Aurélio Garcia, assessor especial 
para assuntos internacionais da Presidência da República, para explicar sua re-
cente visita à República da Venezuela.

O deputado Antonio Carlos Pannunzio (PSDB-SP) destacou que o Sr. Marco Au-
rélio Garcia exerceu uma influência especial na condução da política externa bra-
sileira, sobretudo no que se refere aos países da América do Sul e Caribe, sob um 
forte viés ideológico. Mencionou a passagem pelo Chile do assessor, a fundação do 
Foro de São Paulo e a participação das Farc no foro. Já os deputados da base aliada 
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teceram elogios ao assessor especial da presidência e ao presidente Hugo Chaves, 
como o deputado Carlito Merss (PT-SP) e o deputado Nilson Mourão (PT-AC), que 
se referiu a Hugo Chavez como um estadista latino-americano.

Relações do Brasil com a Colômbia e a Venezuela

Na audiência pública realizada em 27/3/2003, com a presença do Sr. Marco Au-
rélio Garcia, chefe da Assessoria Especial da Presidência da República, atenden-
do a requerimento do deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), a fim de esclare-
cer a atuação do Brasil nos episódios decorrentes das crises da Venezuela e da 
Colômbia, verificou-se novamente a polarização dos partidos.

O PSDB e o DEM questionaram a orientação ideológica do convidado e suas 
atitudes. O deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) questionou o porquê de o 
assessor conversar na Venezuela somente com o governo e na Colômbia com o 
governo e com a oposição – as Farc. Perguntou se o assessor encontrou-se com 
dirigentes das Farc em dezembro de 2000. O deputado Alberto Fraga (DEM-DF)  
protestou pelo apoio do assessor à criação do Grupo de Amigos da Venezuela, 
que, segundo ele, era um grupo de amigos de Hugo Chavez, que assumiu o go-
verno por meio de golpe de Estado, fechou o Congresso e oprimiu a população e 
a oposição. Criticou as Farc, apoiado pelo deputado Antonio Carlos Pannunzio, 
que também condenou a condecoração pelo governo anterior, do PT no RS, a 
representantes das Farc.

Já os parlamentares de esquerda apresentaram posição claramente distinta da 
oposição, como a deputada Luciana Genro (PT-RS), que informou que, no seu 
entendimento, a Venezuela é o país mais democrático do mundo no que diz res-
peito a processos eleitorais e a consultas a seu povo. Criticou a participação dos 
Estados Unidos no Grupo de Amigos da Venezuela. Pergunta de que maneira o 
Brasil pode colaborar mais com o governo venezuelano contra a oposição golpis-
ta. Defendeu as Farc como a “expressão da luta do povo colombiano, especial-
mente dos camponeses, muito embora utilizem métodos com o qual não con-
corda: a guerrilha (...) não há dúvida no entanto que é uma expressão de luta”. 
Afirmou preocupar-se com o fato de o governo brasileiro “engrossar” a discussão 
sobre o combate ao narcotráfico, argumento utilizado pelo governo americano 
para interferir na situação política da Colômbia.

Em audiência pública realizada em 23/4/2003, com a presença do ministro 
de Estado das Relações Exteriores, Celso Amorim, o ministro informou que o  
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Brasil não classifica as Farc como grupo terrorista e que tem interesse em que a 
Colômbia se integre num projeto de espaço econômico da América do Sul, desde 
que não haja no país a presença de tropas estrangeiras. A única organização clas-
sificada como terrorista seria a Al Qaeda. Informou que: “sugerimos” ao presi-
dente da Colômbia, Álvaro Uribe, que leve ao Conselho de Segurança das Nações 
Unidas a ideia de um embargo de armas não só contra as Farc, mas contra todas 
as organizações de extrema direita, a exemplo dos paramilitares, que, segundo o 
ministro, também assassinam e traficam drogas.

Relações com a Bolívia no contexto da nacionalização dos hidrocarbonetos

Inicia-se a discussão da nacionalização dos hidrocarbonetos na Bolívia e seus 
impactos no Brasil com a audiência pública realizada em 16/5/2006. A reunião 
foi realizada em conjunto com as Comissões de Minas e Energia; Fiscalização 
Financeira e Controle; Relações Exteriores e de Defesa Nacional; e Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional. Contou com a presença 
do Sr. Silas Rondeau, ministro de Estado de Minas e Energia; José Martins 
Felício, subsecretário da América do Sul, do Ministério das Relações Exterio-
res; Maurício Teixeira da Costa, chefe de gabinete do Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exterior; José Sérgio Gabrielli de Azevedo, 
presidente da Petrobras. 

O ministro da Energia informou que, no início do contrato, a participação do 
Estado boliviano no processo de produção do gás era de 18%, contra 82% que 
ficavam com as empresas produtoras do gás natural. A parceria para esta pro-
dução dos dois mais importantes campos era feita da seguinte forma: 50% da 
Repsol, 35% da Petrobras e 15% da Total.

Em maio de 2005, foi aprovada a Ley de Hidrocarburos na Bolívia, como resultado 
de consulta popular, pois 92% da população declararam que a nacionalização dos 
seus recursos naturais era questão de honra, a começar pelos hidrocarbonetos. As-
sim, foi editada a lei modificando essa participação, que era inicialmente de 18% e 
82%, relativos à parte do governo e à parte do consórcio, para 50% e 50%.

Em maio de 2006, a Bolívia modifica novamente esta participação, que desde 1º 
de maio de 2006, passa a ser de 18% para o produtor e de 82% do preço do gás 
na boca do poço para o Estado.
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O representante do Ministério das Relações Exteriores primeiramente chama 
a atenção para o projeto brasileiro de integração da América do Sul, que, sob a 
liderança do presidente Lula, tem na integração física seu objetivo essencial, 
para posteriormente informar que a energia é essencial para esta integração 
física e política.

Segundo Gabrielli, há um contrato entre a Petrobras, a Bolívia e as outras pro-
dutoras com a YPFB, contrato de produção chamado Contrato de Risco Com-
partilhado, extinto pela Ley de Hidrocarburos aprovada em 2005, cuja extinção 
“não tem nada a ver” com o Decreto Supremo de 1º de maio de 2006. A Ley de 
Hidrocarburos indica a possibilidade de três tipos diferentes de contratos. Pelo 
decreto, 100% da produção do gás passa a ser propriedade da YPFB na boca do 
poço, substituindo, portanto, os contratos atualmente existentes. Este contrato 
tem impacto sobre diversas etapas da produção. Com isso, há duas situações 
regulatórias distintas: na primeira situação há os contratos dentro da Bolívia, 
onde a soberania legislativa é boliviana; mas na segunda situação há o contrato 
de exportação da Bolívia para o Brasil, o chamado GSA, submetido não ape-
nas às leis bolivianas, mas também às leis brasileiras e às leis internacionais. 
Aumentaram-se, ainda, os impostos de 50% para 82%.

“Acreditamos que a posição do governo brasi-
leiro é absolutamente fundamental para via-
bilizar o ambiente em que essas negociações 
devem ocorrer. É absolutamente fundamen-
tal um ambiente em que as questões político-
ideológicas são destacadas, para que possamos 
concentrar as discussões nas questões técni-
cas, operacionais e empresariais que refletem 
os contratos que temos com a Bolívia (p. 10). 
A Petrobras tem planos de contingência para 
eventuais problemas” (p. 12).

Após a exposição dos convidados passa-se aos questionamentos e críticas dos 
parlamentares. Os partidos de oposição criticam a atitude complacente do gover-
no brasileiro e o governo da Bolívia. O PSDB, com os deputados Antonio Carlos 
Pannunzio e Andre Costa, também critica a diplomacia e a diplomacia presiden-
cial, inclusive porque “buscou a chancela de um líder hoje claramente desestabi-
lizador do continente, o presidente Hugo Chávez” (Andre Costa). Este, elogia a 
atitude da França e da Espanha de considerarem a atitude uma expropriação e 
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contestá-la judicialmente. Chama a atenção para a estrutura industrial que a Petro-
bras construiu na Bolívia. Questiona a necessidade e o risco de se construir o gaso-
duto que ligará a Venezuela, o Brasil e a Argentina. Segundo o deputado, trata-se de 
“sair ou continuar nas mãos de Evo Morales e cair nas garras do anti-Bolivar, que na 
prática pretende se perpetuar no poder, porque seu DNA é golpista”.

Neste episódio, o PMDB se alia aos partidos de oposição com o deputado Miguel de 
Souza, que apresenta preocupação com o fornecimento de gás para o setor indus-
trial, com o deputado Osório Adriano, que afirma que o presidente Evo Morales  
“todos os dias muda o que diz”, “decerto ainda não está habituado à Presidência da 
República, que assumiu outro dia” e chama a atenção dos deputados para aspectos 
ideológicos que poderiam estar dirigindo o tratamento da questão: “Vocês não 
acham que o presidente Lula está cuidando desta questão de maneira ideológi-
ca, em vez de defender os interesses comerciais do nosso país?” Para o deputado, 
Lula tomou uma atitude “entreguista”, “recuo indecoroso da nossa política exter-
na”, bem como abre um “precedente perigoso nos futuros entendimentos com as 
demais nações – cito Itaipu”. Ainda o deputado Carlos Alberto Leréia criticou o 
presidente Evo Morales – “nítido o despreparo” – porque afirmou que iria vender 
o gás para o Paraguai e para o Uruguai e esqueceu-se de que não há gasoduto para 
aqueles países, como também criticou o presidente Lula pelo também despreparo 
e pela atitude “lamentável”.

Os partidos que apoiam a atitude do governo boliviano são o PT e o PCdoB, com 
a deputada Vanessa Grazziotin, que elogia a política enérgica de diversificação da 
matriz energética do governo Lula e informa que o partido, em reunião da Dire-
ção Nacional, apoiou por unanimidade uma moção de apoio ao governo boliviano: 
“Entendemos que a nacionalização dos hidrocarbonetos é um direito soberano 
daquele país [...] Enfrentar inimigo pobre é a coisa mais fácil do mundo. O difícil 
é enfrentar inimigo poderoso, aquele que está lá no norte”. A deputada Socorro 
Gomes afirma que tem muito respeito por Evo Morales e pelo povo boliviano e que 
este povo está lutando contra a pobreza, buscando garantir o que lhe pertence. 
Acrescenta: “o irmão do Norte, o grande irmão que sempre está onde tem recursos 
naturais, vai abocanhando e faz a guerra com mentiras, falsidades e genocídio. E, 
hoje, quem semeia medo acaba colhendo ódio”. “Teremos que ser liderança”.

O PT, com o deputado Eduardo Valverde, afirma que “é de se louvar a decisão do 
povo boliviano”. Além dele, os deputados Luiz Bassuma e Fernando Ferro afir-
mam que a América do Sul está vivendo um processo de interação e mudanças 
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políticas, no qual o povo começa a ser ator no continente, e acrescentam que 
“chamar Hugo Chavez de golpista ou de ditador, após passar por seis eleições, 
não tem cabimento” (p. 30).

Observou-se a polarização da discussão novamente em torno dos dois grandes 
blocos, mas desta vez o PMDB ficou ao lado dos partidos de oposição, provavel-
mente por temer a falta de fornecimento de gás para o Brasil. 

Em plenário, o governo apresenta a Medida Provisória nº 354/07, que abre cré-
dito extraordinário em favor do Ministério das Relações Exteriores, no valor de 
R$ 20.000.000,00, a fim de viabilizar medidas de fortalecimento da cooperação 
bilateral com a República da Bolívia especialmente na área de desenvolvimento 
agrário e agricultura familiar, com o propósito de prestar assistência na implan-
tação da política de reforma agrária do governo boliviano; viabilizar também a 
regularização migratória e fundiária, bem como dar sustentabilidade econômica 
às centenas de famílias brasileiras que se dedicam a atividades extrativistas e à 
pequena agricultura em território da Bolívia e à prestação de assistência técnica 
e de apoio financeiro para implementar cooperativas extrativistas, avícolas e de 
hortifrutigranjeiros em terras de propriedade do governo boliviano.

O relator do projeto, deputado Nilson Mourão (PT-AC), concluiu pelo atendimen-
to dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência; pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica legislativa; pela adequação financeira e orçamentária; 
e, no mérito, pela aprovação da MP, com rejeição às emendas de nº 1 a 3.

Foram apresentadas três emendas ao projeto, duas de partidos de oposição, do 
deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), que suprime o art. 1º, informando que a 
medida padece de inconstitucionalidade, pois trata-se de destinação de recursos 
a governo estrangeiro a ser aplicado no território deste, impossibilitando, inclu-
sive, a fiscalização do mesmo pelos órgãos competentes, e do deputado Moreira 
Mendes (PPS-RO), que cancela o repasse de recursos à Bolívia, considerando 
que esses recursos devem ser aplicados nos programas de assentamento agrário 
que estão sendo desenvolvidos na Amazônia ocidental; a terceira, de autoria do 
senador Valter Pereira (PMDB-MS), também visa a suprimir a transferência de 
recurso para a Bolívia e determina que estes recursos serão aplicados no Acre e 
no Mato Grosso do Sul, defendendo a capitalização de seu estado.
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A medida provisória foi transformada em norma jurídica em 19 de abril de 2007, 
com rejeição das emendas a ela apresentadas. Verifica-se que este tema também 
dividiu nitidamente os partidos políticos entre os que apoiam a nacionalização 
dos hidrocarbonetos na Bolívia e o aporte de recursos para o país com suas me-
didas assistencialistas, como o PT, o PCdoB e o PSOL, e os contrários ao aporte 
de recursos para a Bolívia, às perdas da Petrobras, bem como suas consequências 
para o Brasil, como o PMDB, PSDB, PPS e o DEM. Outros partidos não tiveram 
participação destacada no tema.

Relações com o Paraguai

Na audiência pública de 6/5/2008 realizou-se um debate sobre as repercussões 
no Brasil e no restante da América do Sul da eleição presidencial de abril de 2008 
no Paraguai e sobre os termos do Tratado de Itaipu, firmado entre os governos 
do Brasil e do Paraguai. 

O convidado Jorge Miguel Samek, diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacio-
nal, informa que a “intensa guerrilha” dos jornais paraguaios está “intoxican-
do” a opinião pública e o povo contra o Brasil e Itaipu. Informa que Itaipu foi 
fruto de um processo, com a sua construção, que eliminou uma dúvida que 
existia com relação à fronteira. Para o Brasil, era claro que até o quinto salto 
das sete quedas o território era brasileiro, mas o Paraguai nunca aceitou desta 
forma. Esta questão passou pelo Tratado de Tordesilhas, o de São Idelfonso 
e a própria Guerra do Paraguai. A questão estava latente e em permanente 
discussão. Neste processo em 1966, reuniram-se o ministro das Relações Exte-
riores do Brasil, Sr. Juracy Magalhães, e o ministro homólogo do Paraguai, Sr. 
Sapena Pastor, que resolveram construir uma usina hidrelétrica no local, pois 
a fronteira se transformaria em água e água é indivisível. Assim, julgaram que 
neste momento estaria resolvido o problema da fronteira. O ex-presidente da 
Eletrobras na época, Sr. Marcondes Ferraz, questionou muito a decisão, pois 
acreditava que um investimento desta monta deveria ser feito no Brasil.

A questão financeira do tratado tem durabilidade de 50 anos. O Brasil patroci-
nou 100% do financiamento, 92% de Itaipu foi feito por meio de empréstimo 
para pagar em 50 anos, com 10 de carência. Segundo o diretor de Itaipu, atu-
almente a própria produção de energia paga os empréstimos. Em 13 anos Itai-
pu estará quitada, valendo a preços de hoje 60 bilhões de dólares. Outro ponto 
importante é que o tratado estabelece que toda a energia produzida por Itaipu 
que não fosse consumida pelo sócio estaria com a compra garantida pelo Brasil. 
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Isamek informa que a forma de distribuição dos royalties é diferente no Bra-
sil e no Paraguai. No Brasil, um terço fica para os municípios que sofreram 
o alagamento, um terço vai para o governo do estado e o restante para três 
ministérios. No Paraguai, o dinheiro vai para o governo central. Como conse-
quência, os municípios brasileiros que recebem estes royalties são desenvol-
vidos, enquanto os municípios paraguaios que sofreram alagamento não têm 
asfalto, creche, hospitais, etc., pois não recebem recursos do governo para-
guaio. Isso faz com que a população paraguaia interprete que Itaipu somente 
favoreceu ao Brasil.

Também na questão do Brasil e do Paraguai os partidos se dividem. Cabe des-
tacar o PSB, com o presidente da CREDN, na pessoa do deputado Marcondes 
Gadelha, que apesar de ser da base aliada ao governo tece diversas críticas ao 
governo do Paraguai. Destaca a inexperiência do presidente Lugo e sua proxi-
midade com o presidente Chavez. Demonstra preocupação com uma possível 
adesão do Paraguai à Alba (bloco criado pelo presidente Chavez com a adesão 
da Bolívia, Nicarágua, Cuba e o Equador), devido a um ideário todo que inclui 
nacionalizações, e com a Unasul e ainda com a fronteira entre Brasil e Para-
guai, pela qual entram diversos produtos vindos da Ásia. Afirma que o gover-
no brasileiro está tendo dificuldades em interpretar corretamente o que está 
acontecendo na região, por afinidades ideológicas e por questões partidárias, 
e acrescenta que há um conflito entre essa política de generosidade, de soli-
dariedade, e o interesse nacional, como no caso da Bolívia, onde a política de 
generosidade conflita com o interesse nacional, ao aceitar a expropriação de 
duas refinarias de uma estatal brasileira.

Ao lado dos partidos de oposição verifica-se o forte posicionamento do PPS, 
principalmente na pessoa do deputado Raul Jungmann (PPS-PE), que pergunta 
ao Sr. Ministro João Luiz Pereira Pinto e ao embaixador Rubens Barbosa se o 
Brasil vai conduzir a questão de Itaipu de maneira ideológica, relacionada aos 
interesses do PT, que é conduzido pelo Sr. Marco Aurélio Garcia, ou se o Itama-
raty vai conduzir a questão. 

Assim, o PT e o PSOL apoiam a revisão do tratado, defendendo a política de 
generosidade e de solidariedade e aproveitam para criticar os Estados Unidos. 
O deputado Dr. Rosinha (PT-PR) informa que a política não está isenta de ideo-
logia. Acrescenta: “o povo brasileiro e toda a América do Sul estão massacrados 
pelo modelo neoliberal, pelo pensamento único de identificação ideológica”. Já o 
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PSDB, o DEM, o PPS e o PSB destacam que sua revisão seria prejudicial para o 
Brasil, além de mostrarem preocupação com a situação dos brasilguaios e com 
a falta de atitude do Itamaraty em auxiliá-los.

Negociações sobre a Alca – relações bilaterais Brasil – Estados Unidos

Na audiência pública realizada em 12/11/2003, com a presença da embaixadora 
dos Estados Unidos da América no Brasil, à convite da Presidência da Comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, cons-
tatou-se que o PT criticou abertamente a política externa americana, inclusive 
com relação ao Iraque e aos termos da Alca, e que os partidos PMDB, PSDB e 
DEM defenderam o acordo, depois de saneados, alguns problemas, como a taxa-
ção de determinados produtos. 

Na audiência pública realizada em 23/4/2003 e em 6/4/2004, com a presença 
do ministro das Relações Exteriores, embaixador Celso Amorim, o ministro in-
forma que sempre foi preocupação do governo Lula encontrar uma negociação 
verdadeiramente equilibrada para a Alca, que a Declaração Ministerial de Mia-
mi foi muito positiva, mas no momento da negociação surgiram inúmeras difi-
culdades, e, ainda, que os Estados Unidos criaram dificuldades com relação ao 
acesso a mercados. Segundo o ministro, o Mercosul propôs que houvesse total 
eliminação de tarifas em todas as linhas tarifárias, mas ela não foi aceita nem 
pelos Estados Unidos nem pelo Canadá. O ministro informa também que os 
Estados Unidos solicitam ampla liberalização do setor de serviços. Acrescenta 
que aceita a liberalização, mas não aceita negociar as regras. A principal preocu-
pação dos Estados Unidos seria com a observância ou aplicação das normas de 
propriedade intelectual. O Brasil estaria disposto a discutir normas relativas à 
propriedade intelectual e a serviços, mas somente se os Estados Unidos discu-
tissem os subsídios agrícolas ou temas antidumping.

No decorrer do debate, observou-se situação similar à anterior; os partidos que 
permaneceram na oposição de forma acirrada foram o PT, PSOL e o PCdoB, 
como a deputada Luciana Genro, que afirma que a Alca é nefasta e atinge a so-
berania brasileira. Estes temem uma aproximação com os Estados Unidos, en-
quanto os outros partidos analisam os prós e contras do acordo na tentativa de 
não ideologizar o comércio.
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Conclusão

Programa do partido x discurso da bancada 

Se observarmos o programa dos partidos e o confrontarmos com a atuação dos 
deputados, constataremos que há convergência entre ambos, principalmente 
nos partidos de esquerda PCdoB, PSOL e PT. Os deputados destes partidos 
realmente seguem o que o programa estipula, como a defesa da revolução boli-
variana e a criação da Unasul pelo PCdoB; a rejeição à Alca e a crítica ao impe-
rialismo norte-americano pelo PSOL; e o incentivo a medidas assistencialistas 
a outros países mais pobres e a construção de indústria bélica com países da 
América do Sul pelo PT.

Nos partidos de centro PDT, PV, PMDB e PSB (conforme quadro elaborado neste 
estudo, apresentado a seguir), dois deles (PDT e PSB) elaboraram seu programa 
com objetivos gerais, enquanto outros dois (PMDB e PV) apresentaram posi-
ções mais marcadas em política externa, como o PMDB, que destaca o Pacto 
Amazônico, a importância do poder nas relações internacionais, e atenta para 
o cuidado que o Brasil deve ter nas relações bilaterais com alguns países, e o PV, 
que defende a eliminação dos arsenais nucleares. Verificou-se que os deputados 
de centro também agiram de acordo com o que versa seu programa, lembrando-
se que há programas pouco específicos.

Os partidos à direita do centro PP, PPS, PSDB e DEM apresentaram também 
coerência entre o programa e os discursos dos deputados, mas os programas do 
PP e do DEM tratam muito superficialmente suas diretrizes em política externa. 
Desta forma, apresentaram deputados com maior grau de diferenças dentro do 
mesmo partido, como George Hilton e Jair Bolsonaro, no PP, e Claudio Cajado e 
Francisco Rodrigues, no DEM. Já PSDB e PPS mostram absoluta coerência entre 
o que versa o programa do partido e o discurso de seus deputados.

Há ainda partidos cujos programas são quase omissos a respeito de política ex-
terna (PSB, PR, PP, PMN, PSC, PRB, PTdoB, PRTB e PTC).

Espectro ideológico

Analisando os programas e os estatutos dos partidos, constata-se que em políti-
ca externa os partidos que podem ser considerados de esquerda são o PCdoB, o 
PSOL e o PT, pois priorizam a integração regional na sua forma mais abrangente 
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com o Mercosul e a Unasul, e as políticas assistencialistas. Esperam que o Brasil 
ocupe uma posição de destaque no continente e nas relações internacionais e 
expressam uma enorme simpatia e respeito pelos governos de Cuba, Venezuela, 
Equador, Bolívia e Paraguai, além da China, esboçando inúmeras tentativas de 
aproximação com estes governos. Criticam abertamente as políticas neoliberais, 
os Estados Unidos e a Alca. Da mesma forma, verifica-se o mesmo pensamento 
e a defesa de interesses similares nos discursos dos deputados desses partidos e 
que os parlamentares mais enfáticos na crítica aos países neoliberais, principal-
mente aos Estados Unidos, são o PCdoB e o PSOL. 

No momento em que se analisam os programas dos partidos de centro e de direita 
e estes são comparados à posição de seus deputados nos debates, o trabalho torna-
se árduo e o estabelecimento de parâmetros é mais difícil, pois, apesar de haver 
convergência entre o programa dos partidos e os discursos dos deputados, por 
vezes estes programas são pouco específicos ou evitam delimitar posições. Apesar 
disso, em análise baseada nos discursos desses parlamentares verifica-se a pre-
sença de parlamentares de centro e de direita. Os deputados não divergiram de 
seu programa, mas foram delimitando suas posições na medida em que surgiam 
novos fatores em política externa que requeriam uma tomada de postura.

Na direita, o PP, o PPS, o PSDB e o DEM criticam a adesão da Venezuela ao  
Mercosul, a nacionalização dos hidrocarbonetos na Bolívia, a possibilidade 
de revisão do Tratado de Itaipu com a eleição do presidente Fernando Lugo, 
apoiam a Alca e consideram o governo da Venezuela antidemocrático. Ressaltam 
a importância de parceiros cuja participação nos investimentos estrangeiros e 
na exportação brasileira sejam significativas, como os Estados Unidos, a China 
e a União Europeia. Condenam as políticas assistencialistas e programas que 
signifiquem repasses de recursos a governos estrangeiros. Observam com des-
confiança a integração regional, a adesão da Venezuela ao Mercosul, a Unasul e 
o Conselho de Segurança da América Latina.

O PDT, o PV, o PMDB e o PSB estariam no centro, pois aceitam alguns temas e 
criticam outros. Apoiam a adesão da Venezuela ao Mercosul, mas não apoiam 
a nacionalização dos hidrocarbonetos na Bolívia, nem a eleição do presidente 
Fernando Lugo e temem pela situação de Itaipu e dos “brasilguaios”.

Acrescente-se que as discussões entre os partidos polarizados foram “calorosas”, 
incluindo inúmeras críticas à posição de diferentes governos e às atitudes do 
governo brasileiro em política externa.
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Quadro 1 – A ordem ideológica dos partidos políticos  
em política externa

      

Esquerda Centro Direita
PCdoB, PSOL, PT PDT, PV, PMDB, PSB PP, PPS, PSDB, DEM

Obs.: Partidos cuja participação foi parca em política externa não foram considerados.

A posição individual dos deputados nos debates correspondeu às diretrizes pro-
gramáticas e apresentou-se firme e marcada principalmente nos partidos de 
esquerda (PCdoB, PSOL e PT), mostrando que há uma ideologia difundida no 
cerne dos partidos. Destaca-se a importância da política externa principalmen-
te para estes partidos, inclusive pelo alto grau de detalhamento de posições em 
seus programas.

Desta forma, o presente artigo finaliza destacando a importância do estudo 
da ideologia partidária, pois ela interfere sobremaneira no comportamento 
parlamentar.
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A CÁTEDRA E A TRIBUNA: SOCIOLOGIA, 
POLÍTICA E LÍNGUA 

EM GILBERTO FREYRE
Jairo Luis Brod

Introdução

Os estudos sociológicos e antropológicos de Gilberto Freyre, pela sua profundi-
dade e extensão, por si sós, oferecem continuamente perspectivas diferenciadas 
de abordagem.

Há uma parcela da produção do intelectual pernambucano, contudo, que, por 
ser pouco conhecida dos estudiosos e pesquisadores, aguarda ainda um exame 
mais acurado. Trata-se dos pronunciamentos efetuados pelo deputado federal 
Gilberto Freyre durante a retomada da democratização do país no período pós-
Estado Novo – legislatura de 1946-1950.

Esse período é de reacomodação das forças políticas, dispersas ou amordaçadas 
pelo regime varguista. Além das atribuições típicas de um mandato parlamen-
tar, os congressistas de então foram incumbidos de confeccionar a nova carta 
constitucional do país.

Gilberto Freyre, tangido pelo temperamento e pelas circunstâncias, defronta-se 
com um dos períodos mais efervescentes de nossa história política. O deputado 
neófito, no auge de seu prestígio como cientista social, participa ativamente dos 
acesos debates que se travam no Parlamento. Os embates político-ideológicos 
na elaboração da nova Constituição, o rearranjo do espectro político e o prosaico 
dever de representar seus mandatários, forçam o sociólogo/parlamentar a pro-
duzir peças oratórias que primam pelo cuidado da forma e pelo enunciado de 
seus pontos de vista.
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Por isso, as intervenções de Gilberto Freyre naquela legislatura – que se carac-
terizaram mais pela agudeza das observações que pela quantidade – constituem 
um manancial para análise do seu pensamento sociopolítico.

Assim, o presente trabalho é uma tentativa de colaborar para esse esforço de pes-
quisa, que se dará pelo esquadrinhamento das peças discursivas do deputado per-
nambucano. Para tal, serão utilizadas as ferramentas da análise do discurso, dos 
recursos oratórios e de argumentação empregados pelo parlamentar.

A análise e o cotejo entre esses dois universos intelectuais contou com a mediação 
teórico-conceitual de Patrick Charadeau (2004; 2006), José Luiz Fiorin (2004), 
Sírio Possenti et alii (1993), e Chaim Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca (2005).

Ao fim desse exame, pretende-se vislumbrar em que o cientista e o político se 
assemelham ou se diferem na mensagem que intentavam transmitir e por quais 
recursos de estilo e de retórica elas se corporificavam. 

Digno de registro é o fato de a eleição de Gilberto Freyre para a Câmara dos 
Deputados ter sido praticamente uma imposição de seus conterrâneos, prin-
cipalmente dos estudantes recifenses. Adversário do Estado Novo, foi um dos 
líderes da Redemocratização, tendo sido preso pelos contundentes artigos que 
escrevia na imprensa. 

Toma parte ativa, em 1945, ao lado dos estudantes, na campanha pela candi-
datura do brigadeiro Eduardo Gomes à presidência da República. Fala em comí-
cios, escreve artigos, anima os estudantes na luta contra a Ditadura. No dia 3 de 
março, por ocasião do primeiro comício daquela campanha no Recife, começa a 
discursar, na sacada da redação do Diário de Pernambuco, quando tomba a seu 
lado, assassinado pela Polícia Civil do estado, o estudante de direito Demócrito 
de Sousa Filho. A UDN oferece, em sua representação na futura Assembleia Na-
cional Constituinte, um lugar aos estudantes do Recife e estes preferem que seu 
representante seja Gilberto Freyre. Elegeu-se constituinte e deputado federal 
por Pernambuco em 1946, na legenda da União Democrática Nacional (UDN).

Na Câmara, é rapidamente acolhido pela intelectualidade udenista, atuando ao 
lado de Raul Fernandes, José Américo de Almeida, Luiz Viana Filho, Afonso Ari-
nos de Melo Franco, Milton Campos, Bilac Pinto e Prado Kelly. Essa bancada era 
minoritária diante dos demais udenistas considerados “chapas brancas”, adep-
tos fisiológicos do governo também recém-eleito.
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Em 17 de junho de 1946, profere discurso de críticas e sugestões ao projeto da 
Constituição, publicado em opúsculo: Discurso pronunciado na Assembleia Nacional 
Constituinte. Em 29 de agosto, profere na Assembleia Constituinte outro discurso 
de crítica ao projeto da Constituição. Em novembro, a Comissão de Educação e 
Cultura da Câmara dos Deputados indica, com aplauso do escritor Jorge Amado, 
membro da comissão, o nome de Gilberto Freyre para o Prêmio Nobel de Literatu-
ra de 1947, com o apoio de numerosos intelectuais brasileiros. 

De sua atuação parlamentar, o projeto de maior ressonância foi o da criação, em 
1949, do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, com sede em Recife, 
hoje Fundação Joaquim Nabuco (FJN).

O que escreveu e o que falou Gilberto Freyre

Em sua introdução ao perfil parlamentar de Gilberto Freyre (BRASIL, 1994), 
Vamireh Chacon divide os 27 discursos pronunciados pelo sociólogo entre os 
anos de 1946 a 1950 em oito índices temáticos:

– Constituinte de 1946
– Fidelidade à democracia anglo-americana
– Contra o preconceito e a violência
– Pernambucanidade
– Necrológios
– Mais que efemérides
– Rui e Nabuco
– O Instituto Joaquim Nabuco.

Não é necessário muito esforço para se verificar que em Casa-grande e senzala, Sobra-
dos e mucambos, diversos opúsculos e seletas de seus escritos, a temática abordada 
pelo estudioso difere frontalmente dos discursos pronunciados na tribuna pelo po-
lítico Gilberto Freyre. Grosso modo, para ressaltar de modo mais presente essa dispa-
ridade, pode-se listar assim os temas tratados pelas duas obras sociológicas:

– Contribuição do português, do indígena e do 
negro para a formação da civilização brasileira

– Usos e costumes na sociedade patriarcal e semi-
patriarcal

– Relações familiares e sociopolíticas na área ru-
ral e urbana
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– Sistemas econômicos sob os patriarcados rural 
e urbano

– Convivência na diversidade entre brancos e ne-
gros, orientais e ocidentais

– Miscigenação brasileira. 

O mundo intelectual freyriano é guiado por inúmeras e permanentes vertentes 
de exploração. Ressalte-se o gosto e a curiosidade acerca da casa na formação do 
Brasil; na visão dele, esta construção não é oficial, católica, regular ou teocrática, 
mas, antes, patriarcal, familial, às vezes semipatriarcal, delineada sobretudo a 
partir da superestrutura socioeconômica – domínio da monocultura açucareira 
e do sistema latifundiário.

Nesse universo reina soberana a casa-grande, completada pela senzala, como 
“uma espécie de tipo-ideal weberiano” (FREYRE, 1975), por meio do qual pode-
se analisar todo um tipo de sociedade: a conceituação nova dos problemas de re-
lações entre as regiões que constituem o todo nacional brasileiro, para a solução 
dos quais ele indica uma “dinâmica inter-regional” (FREYRE, 1975), dinamizan-
do o seu primeiro conceito de regionalismo; a conceituação também nova das 
relações, do urbano com o rural, em países como Brasil, que a seu ver devem ou 
podem tomar a forma de uma simbiose urbana. 

Freyre dá novo entendimento do que seja o tempo, o que, a seu ver – é neologismo 
seu – é tríbio, sendo sempre, ao mesmo tempo, passado, presente e futuro. Suas 
ideias sobre as consequências que começam a ter para o homem pós-moderno, o 
aumento do tempo livre, de média de vida e de lazer. Freyre julgava que a socie-
dade industrial estacaria em determinados aspectos, abrindo possibilidades para 
o homem cuidar mais de si, de seu corpo e de sua mente (FREYRE, 1975). O soci-
ólogo pernambucano reabilitou, igualmente, a mestiçagem, em geral, e a more-
nidade brasileira, em particular; o homem situado no trópico e a sua ecologia, 
à qual é preciso adaptar de tal modo um conjunto de novas formas e processos 
de vivência, de convivência e de cultura; uma Tropicologia que, como ciência 
ecológica e antropológica, sistematize o estudo de problemas de integração do 
não tropical no tropical e de valorização do tropical, admitindo-se, dentro dessa 
Tropicologia, uma Hispanotropicologia e, de modo ainda mais particularizado, 
uma Lusotropicologia de especial interesse para o Brasil. Esta disciplina tentaria 
também desvendar futuros possíveis para o homem e para a cultura pan-huma-
na, em geral, e para o homem e as culturas situadas nos trópicos, em particular. 
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Registrem-se, ainda, os interesses e as contribuições do mestre de Apipucos, 
igualmente originais, noutros setores das ciências e das letras humanas, que 
lhe têm valido o reconhecimento de sua influência sobre diversos arquitetos 
brasileiros (influência proclamada por um dos maiores desses arquitetos – 
Henrique Mindlin); sobre médicos, particularmente psiquiatras (influência 
destacada pelos professores Silva Melo, Fróes da Fonseca, Rui João Marques); 
sobre pintores e artistas plásticos (sua influência, nesse setor, foi salientada 
por mestres como os professores Robert Smith e Mário Barata e por pintores 
brasileiros de variadas escolas de pintura, como Cícero Dias, Santa Rosa, Di 
Cavalcanti, Portinari e Cardoso Ayres); sobre o ensaio, o romance, a poesia, 
a filosofia; sobre a aplicação da sociologia à literatura, à política, à religião, à 
economia e ao direito, com especial atenção dada a situações eurotropicais e, 
especialmente, brasileiras, dado o seu critério situacional de análise do com-
portamento humano. 

Na tribuna da Câmara dos Deputados, esses temas que lhe eram caros em sua 
atividade de pesquisador, cientista e professor também estão presentes, em me-
nor escala, observadas as singularidades que caracterizam cada uma das audiên-
cias a que se dirigiam ora o cientista, ora o orador.

Acatando-se a divisão temática proposta por Chacon, os 27 discursos pronun-
ciados por Gilberto Freyre distribuem-se da seguinte maneira:

Assuntos Quantidade de discursos
Constituinte de 1946 7
Fidelidade à democracia anglo-americana 3
Contra o preconceito e a violência 2
Pernambucanidade 2
Necrológios 2
Mais que efemérides 5
Rui e Nabuco 3
O Instituto Joaquim Nabuco 3
Total 27

Os discursos versando sobre a Constituinte de 1946 – os deputados eleitos nes-
se ano atuaram como constituintes e como legisladores infraconstitucionais – 
ocupam cerca de 1/4 dos pronunciamentos de Freyre e mais ou menos 1/3 da 
extensão total deles. Quando se ocupava desse tema, o constituinte Gilberto 
Freyre atinha-se a temas genéricos, em que predominava a filosofia política, um 
dever-ser de como deveria se arranjar o Estado brasileiro de acordo com suas 
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características fundacionais. É quase imperceptível sua abordagem de questões 
mais prosaicas ou de preocupações com o varejo constitucional. 

O item “Fidelidade à democracia anglo-americana” trata de elogios a personali-
dades e às instituições das duas grandes democracias do norte. 

Em “Contra o preconceito e a violência”, os dois discursos freyrianos combatem 
abertamente a pena de morte e o preconceito de raça. 

“Pernambucanidade” traça louvores à Batalha dos Guararapes e à Rebelião 
Praieira.

“Necrológios” faz o elogio fúnebre de Geraldo de Andrade, professor de medici-
na em Pernambuco, e do deputado sergipano Graco Cardoso. 

Sob o título de “Mais que efemérides”, aparecem cinco discursos que homena-
geiam o centenário de nascimento de personalidades que marcaram o intelec-
tual e humanista Gilberto Freyre: o cardeal D. Arcoverde; o professor de direito 
José Vicente Vasconcelos; o deputado federal José Mariano; o governador per-
nambucano Gonçalves Ferreira; e Bernardo Pereira de Vasconcelos, um estadis-
ta do Segundo Império. 

Profundo admirador da personalidade, do valor humano e da obra edificada, 
Freyre discorre em “Rui e Nabuco” sobre as influências que os dois grandes bra-
sileiros exerceram sobre sua trajetória pessoal e intelectual.

Finalmente, três dos mais candentes pronunciamentos do sociólogo pernambu-
cano – praticamente 1/4 da extensão total de seus discursos – estão direciona-
dos à criação do Instituto Joaquim Nabuco. 

Esses oito temas geradores, Chacon (BRASIL, 1994) resume em quatro grandes 
linhas que norteiam a conduta do constituinte e parlamentar Gilberto Freyre no 
seu único mandato, de 1946 a 1950. São o constitucionalismo, o presidencialis-
mo, a ordem econômica e social, o regionalismo e o universalismo.

Diversamente, porém, é possível enfeixar esses grandes assuntos em apenas 
três: democracia à brasileira, humanismo e pesquisa socioantropológica. Com 
efeito, mais da metade da extensão dos discursos gilbertianos estão ligados ao 
primeiro e ao terceiro dos temas recém-relacionados. E o segundo desses – 
o humanismo – perpassa toda a obra oratória analisada. Mesmo os elogios 
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fúnebres e as celebrações de centenários de nascimento são carregados de hu-
manidade, com o autor dando relevo a aspectos que denotam os traços huma-
nos do biografado, como na apologia que fez aos cem anos de nascimento de 
seu conterrâneo José Mariano:

“(...) Não sou dos que evitam sistematicamente 
o pitoresco como quem evitasse o falso, o posti-
ço, o carnavalesco. Ao pitoresco correspondem 
quase sempre realidades que de outra maneira 
passariam talvez ignoradas na história ou na na-
tureza humana. José Mariano foi uma expressão 
saudavelmente pitoresca de sua época e de sua 
província, sem ter sido um homem superficial 
que só oferecesse interesse pelo colorido, pela vi-
vacidade, pelo brilho às vezes histriônico de sua 
ação de político.” (BRASIL, 1994, p. 188)

Como escreveu e como falou Gilberto Freyre

Gilberto Freyre utiliza-se em seus discursos parlamentares de modulações de 
fala bastante diferenciadas de seus livros. E não poderia deixar de ser diferente, 
pois as duas audiências também exigem tratamento diversificado, tal qual ve-
mos em Perelman e Olbrechts-Tyteca:

“Todo o objeto da eloquência, escreve Vico, 
é relativo aos nossos ouvintes, e é consoan-
te suas opiniões que devemos ajustar nossos 
discursos. (...) Sucede com um discurso o mes-
mo que com um festim, em que as carnes não 
são preparadas para o paladar dos cozinhei-
ros, mas para o dos convivas.” (PERELMAN e 
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 27)

A utilização de argumentos claros para o convencimento da plateia é mais nítida 
na atividade parlamentar do que na redação de livros ou opúsculos:

“(...) percebemos melhor a argumentação quan-
do é desenvolvida por um orador que se dirige  
verbalmente a um determinado auditório, do 
que quando está contido num livro posto à  
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venda em livraria. Essa qualidade do orador, 
sem a qual não será ouvido, nem, muitas vezes, 
será autorizado a tomar a palavra, pode variar 
conforme as circunstâncias.” (PERELMAN e 
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 21)

Convém distinguir também a persuasão do convencimento. Segundo Charau-
deau (2006), a persuasão dá relevo à aparência e pretende valer só para um 
auditório particular; convencer é tornar em crença o que está sendo exposto, 
tornando universais os pressupostos defendidos, obtendo, assim, a adesão de 
todo ser racional.

A questão de saber se a persuasão está relacionada à razão ou aos sentimentos 
vem desde o primeiro homem a ocupar uma tribuna. Os oradores clássicos não 
se contentavam apenas em usar argumentos racionais, segundo Charaudeau 
(2006), era preciso “tocar” os jurados, os juízes e o auditório. Tocá-los quer 
dizer colocá-los em uma “disposição de espírito” tal que seu julgamento possa 
ser mais facilmente orientado nesta ou naquela direção. Desde então, passan-
do por Aristóteles, Cícero, Pascal, Rousseau, e chegando à Nova Retórica (PE-
RELMAN e OLBRECHTS-TYTECA), admite-se que não se pode descartar os 
sentimentos de nenhum processo persuasivo. Charaudeau, seguindo ainda a 
tradição, filia-se também à corrente dos que definem a convicção como prove-
niente do puro raciocínio, que busca intrinsecamente a verdade. E a persuasão 
está ligada aos sentimentos (ou afetos), mais voltada para influenciar direta-
mente o auditório. E complementa Charaudeau:

“O logos, de um lado, o pathos, de outro, a que 
é preciso acrescentar o ethos, que diz respeito 
à imagem daquele que fala e que é igualmen-
te suscetível de tocar o auditório pela possível 
identificação deste à pessoa do orador.” (CHA-
RAUDEAU, 2006, p. 83-84)

Freyre, em suas distintas obras, se utiliza de ambos os recursos – a persuasão e 
a convicção –, pois ora apela ao sentimento para persuadir, ora desfia uma série 
de argumentos para convencer. A esses dois ainda junta seu ethos acumulado 
ao longo de sua vida pré-parlamentar. A utilização desses meios é facilmente 
perceptível em diversos trechos das obras analisadas. Vejamos inicialmente o 
recurso da persuasão, que se dirige mais ao sentimento do que à razão:
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“(...) Nunes Machado foi um desses pernam-
bucanos que, deputado ou ministro na capital 
do Império, nunca pertenceram ao número dos 
chamados “Leões do Norte” pela elegância se-
nhorial de porte ou pelo garbo de maneiras fi-
dalgas com que se exibiam nos mais finos salões 
da Corte. Teve, entretanto, mais do que qual-
quer deles, alguma coisa de leão. Leão pela bra-
vura com que soube morrer depois de ter sabido 
viver. (BRASIL, 1994, p. 165)
(...) Ainda hoje, nas velhas zonas rurais, o fol-
clore guarda a reminiscência dos casamentos 
precoces para a mulher; e a ideia de que a virgin-
dade só tem gosto quando colhida verde. Diz-se 
no interior de Pernambuco:
‘Meu São João, casai-me cedo,
Enquanto sou rapariga, 
Que o milho rachado tarde
Não dá palha nem espiga’.” (FREYRE, 2003, p. 430)

De outra parte, tanto o Gilberto Freyre escritor quanto o orador se valem fre-
quentemente de argumentos para convencer racionalmente o seu leitor/ouvin-
te, como nesses trechos:

“(...) O Brasil necessita de dois ou três institu-
tos de pesquisa social, para o estudo científico 
do homem brasileiro, e não de um só. Institu-
tos que correspondam às regiões mais caracte-
rísticas em que a nação se divide antropológi-
ca, social e culturalmente, e das quais o Norte 
agrário, por onde mais se estende no Brasil a 
monocultura latifundiária e escravocrática e, 
a seu modo, feudal, é certamente uma.” (BRA-
SIL, 1994, p. 243)
“(...) a cultura africana contagiou e enriqueceu 
a brasileira, através de larga e variada impor-
tação de escravos e de frequente comunicação  
comercial com portos africanos. Por esse  
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critério (o da área de cultura), baseado em far-
ta documentação e bibliografia, deparamo-nos 
com as seguintes áreas principais: a) hotentote 
(...); b) boximane (...); c) a área de gado da Áfri-
ca oriental (banto) (...); d) área do Congo (...); 
e) Horn oriental (...); f) Sudão oriental (...); g) 
Sudão ocidental (...); h) área do deserto (berbe-
re) (...); i) área egípcia (...).” (FREYRE, 2003, p. 
392-393)

O estilo do Gilberto Freyre ensaísta se caracteriza pelo colorido da linguagem. Desde 
criança adquiriu o gosto pelo desenho, hábito que manteve pela vida inteira. Muitos 
de seus livros, inclusive Casa-grande e senzala, tiveram ilustrações de renomados pin-
tores como Poty, Santa Rosa e Cícero Dias. É nessa obra que se encontra um amplo 
painel da estrutura arquitetônica em que vivia a sociedade patriarcal dos séculos 
XVII a XIX. Esses pendores artísticos foram levados para os escritos do recifense. 
E o foram de modo consciente, pois Freyre sempre se considerou mais literato que 
cientista, o que está bem patente em diversos escritos e entrevistas. Por isso, de 
forma desimpedida, encontram-se amiúde páginas freyrianas que são pura litera-
tura, ainda que referenciadas ao estudo do caldeamento de raças ocorrido no Brasil 
colonial. Esse entendimento está presente na maioria das obras dos comentadores 
do sociólogo, com destaque para Ricardo Benzaquen de Araújo:

“Com efeito, desde a publicação do livro [Casa-
grande e senzala] em 1933, importante parcela 
dos comentadores tem se preocupado em assi-
nalar algumas características, como a repetição, 
o inacabamento e a imprecisão, que conferem à 
sua prosa um tom extremamente envolvente, 
muito próximo ao de uma conversa. Aliás, é jus-
tamente pela ligação de CGS com a linguagem 
coloquial que ela tem sido considerada desde 
o seu lançamento, para o bem ou para o mal, 
como uma obra também literária, e de literatura 
moderna.” (ARAÚJO, 1994, p. 185)
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Gilberto Freyre é um enamorado da palavra, sobretudo no que ela tem de plas-
ticidade, de inventividade, de criadora de mundos. Se Nabuco foi um de seus 
heróis no terreno das ideias, José de Alencar, desde cedo, o foi na forma de se 
exprimir, como confessaria, anos mais tarde em Vida, forma e cor:

“De algumas dessas palavras caracteristicamen-
te alencarianas, ainda hoje me recordo; (...) fas-
cinado pela apresentação tipográfica em que 
as vogais se sucedem, doces e redondas, inun-
dando-nos os ouvidos como um óleo e como 
que dissolvendo-se neles – névoa, aura, níveo 
– as animadas por yy e vv, zz e uu, ll e ff, ii e 
rr – effluvio, topazio, enflorar, refrangir, electri-
zar, alumbre, trescalar, aljofrar, fulgor, sylpho, 
hymeneu, laivo, nupcial, diaphano, zephyro, 
glycerina, acrysolar, fulvo, pulchro, pulchritude, 
ogival. Palavras – estas últimas – que pareciam 
dançar no papel para deleite único, íntimo, se-
creto, dos olhos do menino a quem elas se apre-
sentavam angulosas e verdemente moças, ao 
lado das redondas, gordas, maduras e às vezes 
maternal e ternamente moles, como a despeito 
de seu significado, ou de acordo com ele, magoa, 
gemma, mimo, gozo, colo, coxa, sinhá, mingau, 
maná. (...) Alencar, sem ter propriamente femi-
nilizado a língua portuguesa ao abrasileirá-la, 
amaciou-a, quebrando nela excessos de ‘aos’ e 
durezas de pronomes sempre autoritária e mas-
culinamente colocados.” (FREYRE, 1962, p. 53)

Não é de estranhar, assim, que o estilo freyriano de escrever esteja prenhe de fi-
guras de expressão ligadas às artes plásticas – sua outra paixão – corresponden-
do, principalmente, na literatura às figuras de palavras: comparação, metáfora 
(imagística), enumeração, hipocorismo, gradação e anáfora.

A comparação e a imagística são praticamente idênticas, diferenciando-as o uso 
ou não de preposições de comparação – como, tal qual, etc. O uso de ambas as 
figuras às vezes ocorre de forma sequencial, visando dar mais expressividade ao 
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que estava sendo comparado. Uma dessas passagens é “Às vezes, o próprio negro 
era tal qual o açoite para os de sua raça. O negro era o açoite do negro”.

A enumeração é recurso gilbertiano abundante. As repetições de nomes de pes-
soas, de mobiliário, de frutas, de contribuições culturais das raças, de estados de 
espírito são empregados para reforçar, pela quantidade, a defesa de um ponto de 
vista defendido pelo autor. 

O hipocorismo é a redução familiar ou carinhosa dos nomes próprios, e por 
Freyre tratar de relações patriarcais que se amolengavam no recesso da família, 
não é de estranhar que povoam suas obras as nhanhãs, os nhonhôs, os ioiôs, os 
sinhozinhos, os branquinhos, as neguinhas.

A gradação (que pode ser ascendente ou descendente) consiste em aumentar ou 
diminuir gradativamente o significado de algo que se quer que fique bem paten-
te – “O sistema português necessitava do trabalhador fixo, sólido, pé de boi”; 
“A religião tornou-se o ponto de encontro, de confraternização e de comunhão 
entre as duas culturas”.

Anáfora é a repetição de uma ou mais palavras no princípio de duas ou mais 
frases. É dos recursos mais usados pelo sociólogo pernambucano, cujo exemplo 
pode-se ver em Casa-grande e senzala, em que se repetem o pronome relativo 
“que” e a preposição “de”:

“Da escrava ou sinhama que nos embalou. Que 
nos deu de mamar. Que nos deu de comer, ela 
própria nos amolengando na mão o bolão de 
comida. Da negra velha que nos contou as pri-
meiras histórias de bicho de mal-assombrado. 
Da mulata que nos tirou o primeiro bicho-de-pé 
de uma coceira tão boa. Da que nos iniciou no 
amor físico (...) do moleque que foi nosso pri-
meiro companheiro de brinquedo.”

Das citadas figuras, as que avultam pelo número de seu emprego e efeito estilístico 
nas obras do cientista e literato Gilberto Freyre são a enumeração e a imagística. 

A “enumeração caótica” foi herdada do poeta americano Walt Whitman, a quem 
Freyre dedicava especial predileção. A expressão foi introduzida pelo crítico lite-
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rário Leo Spitazer ao referir-se às sequências infindáveis de Leaves of grass (Fo-
lhas de relva), obra seminal de Whitman.

O imagismo freyriano é influência direta da escritora Amy Lowell, a quem co-
nheceu numa conferência desta também sobre o mesmo Whitman. O imagis-
mo foi um movimento iniciado na Inglaterra por Thomas Ernest Hulme (1833-
1917) em reação às representações vagas do simbolismo.

O poema Bahia de todos os santos (e de quase todos os pecados), elaborado em 1926, 
antes, portanto, das odes à Bahia por Ary Barroso e Dorival Caymmi, contém 
elementos do estilo enumerativo e imagístico do autor:

“Bahia de todos os santos (e de quase todos os  
pecados)
casas trepadas umas por cima das outras
casas, sobrados, igrejas como gente se espre-
mendo pra sair num retrato
de revista ou de jornal
(vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes)
igrejas gordas (as de Pernambuco são mais  
magras)
toda a Bahia é uma maternal cidade gorda
como se dos ventres empinados dos seus montes
dos quais saíram tantas cidades do Brasil
inda outras estivessem pra sair
............................................................................
automóveis a 30$ a hora
e um ford todo osso sobe a ladeira sagrada
saltando, pulando, tilintando
pra depois escorrer sobre o asfalto novo
que branqueja como dentadura postiça sobre a 
terra encarnada
(a terra encarnada de 1500)
gente da Bahia!
preta, parada, roxa, morena
cor dos bons jacarandás de engenho do Brasil
(madeira que cupim não rói)
sem rostos cor de fiambre
nem corpos cor de peru frio”
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Exemplo de uso reiterado de metáforas, urdidas por obsessiva enumeração, e 
que resume todo o estudo antropológico e cultural da civilização do açúcar está 
na alegoria da rede:

“Ociosa, mas alagada de preocupações sexuais, a 
vida do senhor de engenho tornou-se uma vida 
de rede. Rede parada, com o senhor descansan-
do, dormindo, cochilando. Rede andando, com 
o senhor em viagem ou a passeio debaixo de 
tapetes ou cortinas. Rede rangendo, com o se-
nhor copulando dentro dela. Da rede não pre-
cisava afastar-se o escravocrata para dar suas 
ordens aos negros: mandar escrever suas cartas 
pelo caixeiro ou pelo capelão; jogar gamão com 
algum parente ou compadre. De rede viajavam 
quase todos – sem ânimo para montar a cavalo: 
deixando-se tirar de dentro de casa como geleia 
por uma colher. Depois do almoço, ou do jan-
tar, era na rede que eles faziam longamente o 
quilo – palitando os dentes, fumando charuto, 
cuspindo no chão, arrotando alto, peidando, 
deixando-se abanar, agradar e catar piolho pelas 
mulequinhas, coçando os pés ou a genitália; uns 
coçando-se por vício; outros por doença venérea 
ou da pele.” (FREYRE, 2003, p. 518)

Outra metáfora, contida em Sobrados e mucambos, é o das “palmeiras que pa-
recem tripudiar suas copas balouçantes por sobre os túmulos dos cemitérios 
de ingleses no Brasil”, abatidos em sua maioria pela febre amarela. A imagem 
representa simbolicamente o triunfo dos trópicos sobre os invasores vindos do 
gelado hemisfério norte.

As enumerações elaboradas pelo antropólogo de Apipucos podem ser cataloga-
das como afirmativas e negativas. As afirmativas são as que vimos até agora. Há, 
também, as negativas, que retratam fatos não ocorridos e traços de personali-
dade inexistentes:

“Nem moças bonitas, nem danças, nem janta-
res alegres, nem almoços à baiana, com vatapá, 
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caruru, efó, nem feijoadas à pernambucana, nem 
vinho, nem aguardente, nem cerveja, nem tutu 
de feijão à paulista ou à mineira, nem sobremesas 
finas segundo velhas receitas de iaiás de sobra-
dos, nem churrascos, nem mangas de Itaparica, 
abacaxis de Goiana, assí, sopa de tartaruga, nem 
modinhas ao violão, nem pescarias de Semana 
Santa, nem ceias de siri com pirão, nem galos de 
briga, nem canários do Império, nem caçadas de 
onça ou de anta nas matas das fazendas. Nem 
banhos nas quedas d’água dos rios de engenho – 
em nenhuma dessas alegrias caracteristicamente 
brasileiras Euclides da Cunha se fixou. Nem mes-
mo no gosto de conversar e de cavaquear às es-
quinas ou à porta das lojas – tão dos brasileiros: 
desde a rua do Ouvidor à menor botica no centro 
de Goiás.” (FREYRE, 1987, p. 76)

Os discursos parlamentares de Gilberto Freyre assumem estilo diverso do en-
saísta de fala macia e coloquial. O ambiente em que eram pronunciados exigia 
mais formalidade. Não necessariamente solenidade, como se percebe em outros 
oradores da mesma legislatura – Bilac Pinto, Otávio Mangabeira, Milton Cam-
pos, Prado Kelly, entre outros. 

Dessa forma, sendo outro o registro linguístico utilizado, percebe-se que 
Freyre, tendo que persuadir ou convencer audiência que não era a habitu-
al, lança mão de recursos estilísticos que, em boa medida, diferem dos de 
seus escritos. Saem os hipocorísticos, as comparações, as metáforas e as gra-
dações. Permanecem a anáfora e a enumeração. Esta última, sem os jorros 
incontroláveis da fase escrita. Aparecem, ainda, as figuras de linguagem da 
metonímia e do eufemismo.

Exemplos de enumeração são encontráveis em diversos discursos do parlamen-
tar pernambucano:

“(...) para aquela gente desprezada e esqueci-
da pelos governos, pelos ricos, pelos jornais, 
pelos bispos, pelo alto clero – gente que já não 
era escrava e ainda sabia ser povo; sem Josés  
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Marianos mesmo românticos, mesmo líricos, 
mesmo boêmios, mesmo diferentes (...).” (BRA-
SIL, 1994, p. 190)

E de metonímia (emprego de ideias afins ou contíguas):

“(...) Não se trata, afinal, de escolhermos, hoje, sob 
critério estético, jurídico ou mesmo político entre 
presidencialismo e parlamentarismo, como entre 
dois tipos absolutamente contraditórios ou opos-
tos de roupas feitas, um vindo de Londres, outro 
de Washington, para o corpo do brasileiro apenas 
cidadão (...).” (BRASIL, 1994, p. 113)

Eufemismo (abrandamento de expressão, típico da oratória parlamentar):

“(...) V.Exa. está um tanto isolado nessa sua 
apreciação.” (BRASIL, 1994, p. 256)

Anáfora:

“(...) os grandes homens animadores ou orien-
tadores dos grandes sistemas ou dos grandes 
partidos. Os grandes homens capazes de dar ca-
lor humano e flexibilidade prática aos grandes 
sistemas. Os grandes homens, não de gabinete 
ou só de estudo teórico dos problemas humanos 
(...).” (BRASIL, 1994, p. 140)

Gilberto Freyre foi um outsider na política, característica confirmada em diver-
sas passagens de seus discursos. Sua própria eleição fora praticamente contra 
sua vontade, uma vez que as forças antigetulistas do Recife, comandadas pelos 
estudantes universitários, o intimaram a candidatar-se a deputado federal antes 
mesmo de ter experimentado a deputação estadual ou qualquer outro cargo ele-
tivo que não o das instituições científicas a que era vinculado.

Na Câmara dos Deputados, atua de maneira relativamente independente, cen-
trando seu mandato e seus discursos no limbo dos grandes interesses nacionais. 
Freyre manifestava-se incapaz de tratar das “miudezas da política, de correr atrás 
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de eleitores, ainda que não seja eminentemente homem de gabinete, mas sabia 
conciliar essa atividade com as ruas”. Ao intelectual pernambucano repugnava a 
ideia de “conciliar um interesse aqui, para obter uma benefício mais tarde”. Essa 
ala udenista de que ele participava, tida não só de intelectuais, mas também de 
“autênticos”, confrontava-se com a facção “chapa-branca”, a qual, unida ao PTB 
e ao PSD, levava de roldão as votações que interessavam ao governo.

Se a atuação parlamentar de Gilberto Freyre, centrada no debate de temas de 
interesse da nacionalidade, possibilitou-lhe a aprovação do instituto de pesqui-
sas do qual viria a ser seu primeiro presidente, posteriormente à sua fase parla-
mentar, isso foi, entre outras causas, a razão de não ter conseguido se reeleger. 
E a explicação está no fato de que, como atesta o testemunho do próprio Freyre, 
o parlamentar não deu muita atenção ao varejo da política, não pugnando por 
recursos para a sua base eleitoral, nem adulando este por meio dos tradicionais 
encontros e inauguração de obras durante os fins de semana. Ao contrário, o 
scholar preferia o contato com o grande público e os estudantes de vários pontos 
do Brasil pelas conferências e palestras que ministrava:

“Continuo a não saber ser de partido senão 
hóspede, como fui e continuo a ser da genero-
sa União Democrática Nacional (...) Continuo 
a não saber pedir voto. Continuo a não saber 
apresentar-me candidato (...) É falso que eu seja 
ou declare ser um desencantado de Parlamento, 
de câmara, de política e de políticos democráti-
cos. Apenas, não sendo rigorosamente político, 
nem ortodoxamente partidário, só voltaria ao 
Parlamento pelo mesmo caminho por que vim 
ao Parlamento.” (BRASIL, 1994, p. 77-78)

Conclusão

O Gilberto Freyre ensaísta, escritor, sociólogo, antropólogo e conferencista se 
aproxima e se afasta, ao mesmo tempo, do outro Gilberto Freyre (o tribuno), de 
produção menor, mas cuja qualidade rivaliza com a produção daquele.

O que une as duas personas são os temas de toda a vida do intelectual pernam-
bucano: a mestiçagem; a cultura como formadora, mais do que a raça, da nacio-
nalidade; a biografia, que radiografa a trajetória individual envolta pela força do 
ambiente social; a história das mentalidades, pela paciente coleta dos objetos e 
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documentos da vida colonial, imperial e republicana; o sistema econômico patriar-
cal; as relações sociofamiliares; a admiração por Joaquim Nabuco; e a anglofilia.

A separá-las, mais em função da atividade específica a que se devotou Freyre 
durante o período que permaneceu na Câmara dos Deputados, a fomulação de 
diretrizes constitucionais para a Carta de 1946; os discursos em louvor de perso-
nalidades e fatos marcantes da nossa História; e a criação do Instituto Joaquim 
Nabuco de Pesquisas Sociais, atual Fundação Joaquim Nabuco.

Em certos momentos de sua atividade parlamentar, como no episódio em que 
ele relata o racismo de que foi alvo uma turista americana negra em hotel de São 
Paulo, os dois Gilbertos Freyres se confundem a tal ponto que não se consegue 
divisar se faz uso da palavra o fervoroso defensor da miscibilidade das três raças 
que compõem o nosso pathos, ou o indignado representante do povo. 

O estilo empregado pelo pernambucano para convencer seu auditório compos-
to exclusivamente por deputados difere da sua forma de se comunicar com os 
leitores de seus livros e ensaios, ainda que haja algumas semelhanças de abor-
dagem. Evidentemente que da tribuna da Câmara dos Deputados o estilo é mais 
pomposo, retórico, veículo mais apropriado para convencimento de plateias ali 
localizadas. A escrita é mais coloquial, colorida, não descurando, porém, de uma 
linguagem vazada na norma culta. 

A participação de Gilberto Freyre como constituinte e parlamentar trouxe ou-
tros reflexos para as atividades de interesse nacional, além de ter estimulado, ao 
longo dos anos que se seguiram à atuação como deputado, o lançamento de de-
zenas de candidatos ligados à intelligentsia nacional, dos mais variados matizes 
ideológicos. Citam-se como exemplos Pedro Aleixo, Miltom Campos, Florestan 
Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Darci Ribeiro, Paulo Brossard, Jarbas 
Passarinho, entre outros. Entre esses estímulos positivos conta-se a vigência da 
lei, em julho de 1951, que proíbe a discriminação racial no Brasil – Lei Afonso 
Arinos. Certamente o grande parlamentar mineiro deve ter recebido os influxos 
de seu dileto amigo de cátedra e de Parlamento para a confecção desse marco 
fundamental na luta pela igualdade de direitos no Brasil. A esse respeito, Freyre 
já intentava inscrever dispositivo semelhante na Carta Magna de 1946:

“(...) sobrevivem entre nós, ou entre algumas ca-
madas da sociedade brasileira, preconceitos de 
cor ou de raça de brancos ou de quase brancos 
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contra pessoas de cor. (...) sou dos que estão a exi-
gir da Constituição de 1946 que consagre, entre 
seus princípios democráticos, o da igual oportu-
nidade a todos os brasileiros natos, seja qual for 
sua raça ou sua cor, de acesso a cargos públicos, 
inclusive o serviço diplomático ou consular e os 
comandos militares.” (BRASIL, 1994, p. 88)

A “aventura parlamentar” do mestre de Apipucos, pelas contribuições que fez 
à divulgação das ciências sociais no Brasil, bem como pela qualidade de seus 
discursos e apartes, em que sobressaía sua sólida bagagem antropológica e 
cultural, e sempre a serviço das mais altas causas da brasilidade, pode figurar 
ao lado das maiores expressões do Parlamento nacional. Nesse panteão estão, 
além de Gilberto Freyre, Tavares Bastos, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, Assis 
Brasil, Rodrigues Alves, José Américo de Almeida, Afonso Arinos, Aliomar Ba-
leeiro, Bilac Pinto, Carlos Lacerda, Ulysses Guimarães, Paulo Brossard, Jarbas 
Passarinho e Mário Covas.
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FLORESTAN FERNANDES: SOCIOLOGIA E 
POLÍTICA PELA AUTONOMIA DA NAÇÃO

Maria Aparecida Neves

Apresentação

Este trabalho analisa a atuação de Florestan Fernandes como deputado cons-
tituinte, entre os anos de 1987 e 1988, com o intuito de observar de que modo 
os conceitos e ideias elaborados pelo autor em sua produção sociológica apa-
recem nas emendas apresentadas por ele à nova Constituição do país. Obser-
va-se que, na Assembleia Nacional Constituinte, Florestan tentou traduzir 
em medidas legislativas os ideais de sociedade que defendeu por toda a vida. 
Como foi titular da Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da 
Ciência e Tecnologia e da Comunicação, a maioria de suas emendas referem-se 
à educação. Para Florestan, a “revolução educacional” consistia na mais ur-
gente das reformas requeridas pela sociedade brasileira. Somente por meio 
de educação igualitária, comum a todos, seria possível viabilizar a ascensão 
de novas classes sociais, capazes de concluir a instituição do capitalismo na 
sociedade brasileira, processo que, para ele, permanecia inacabado. A Educa-
ção, portanto, significava a possibilidade de instituir a competição igualitária 
por postos de poder e de constituição de uma cultura cívica nas elites e de 
consciência crítica entre camadas mais pobres da população, um instrumento 
de democratização da sociedade; portanto, uma arma para construir um país 
integrado e capaz de conquistar a própria autonomia, superando de vez a de-
pendência e o subdesenvolvimento.

Caminhos da dependência e do subdesenvolvimento

Estudioso da evolução da sociedade brasileira, Florestan Fernandes inovou 
nos estudos sobre dependência e subdesenvolvimento e, a partir das concep-
ções inovadoras a que chegou sobre o tema, propôs soluções também bastante  
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autênticas para sua superação. Quando começou suas pesquisas sobre a temáti-
ca, no início dos anos 1950, a teoria em voga para explicar esses fenômenos era o 
desenvolvimentismo – utilizado principalmente por pesquisadores da Comissão 
Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal).

Como ressalta Mirian Limoeiro Cardoso (2005), a Cepal explicava o subdesen-
volvimento em termos do progresso técnico das diferentes nações. Para aquele 
grupo, os países periféricos eram subdesenvolvidos porque “se atrasaram” em 
relação aos países centrais. Para recuperar posições e atingir o mesmo nível de 
desenvolvimento teriam de industrializar-se para, com isso, aumentar a produ-
ção de riqueza. Acreditava-se que esse aumento no excedente econômico eleva-
ria uniformemente o nível de vida da população.

Florestan, por sua vez, assume uma perspectiva totalmente distinta dessa ado-
tada pelo grupo e desenvolve uma problemática original. Em sua perspectiva, o 
subdesenvolvimento surge como resultado da evolução “normal” do capitalis-
mo, como uma forma de promover o “equilíbrio geral do sistema”. Assim como 
existe um núcleo de países industrializados no centro desse arranjo, tem de ha-
ver um grupo periférico especializado em fornecer matéria-prima e consumir a 
produção daquelas potências.

No entanto, na configuração desse fenômeno, ocorre uma engrenagem bastante 
complexa entre a evolução global do sistema capitalista e sua configuração nas 
sociedades nacionais. Para o autor,

“(...) o dimensionamento da expansão interna 
do capitalismo não foi determinado, exclusiva 
ou predominantemente, nem a partir de fora (o 
que implicaria um padrão de desenvolvimento 
colonial) nem a partir de dentro (o que implica-
ria um padrão de desenvolvimento autônomo, 
autossustentado e autopropelido), mas por uma 
combinação de influências internas e externas, 
que calibrou (e está calibrando) os dinamismos 
da sociedade de classes em função dos requisi-
tos de padrões dependentes de desenvolvimen-
to capitalista.” (FERNANDES, 1975a, p. 75, gri-
fos do autor)
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No que se refere à importância da trajetória histórica interna, no caso da Amé-
rica Latina e, especificamente, do Brasil, Florestan confere peso especial a seu 
passado colonial e escravocrata na configuração do subdesenvolvimento e da 
dependência. A primeira consequência de ter sido colônia, conforme explica 
Florestan, encontra-se no fato de o país, à época de sua independência política, 
não contar com excedente econômico suficiente para incrementar um mercado 
consumidor dinâmico e forte internamente. Diante disso, suas elites viram-se 
na contingência de ter de exportar o que conseguiam produzir – produtos pri-
mários – como forma de obter reservas.

Mas, em sua teoria, em uma economia exportadora de matéria-prima, todo o con-
trole da comercialização permanece no exterior, onde são decididos os destinos da 
produção interna. A maior parte do excedente econômico gerado permanece fora 
das fronteiras nacionais. Desse modo, as riquezas acumuladas internamente nas 
mãos de poucas famílias não eram suficientes para impulsionar o capitalismo e 
fazer frente aos interesses das nações hegemônicas. Segundo Florestan,

“(...) as sociedades capitalistas subdesenvolvi-
das não contaram com uma acumulação origi-
nária suficientemente forte para sustentar um 
desenvolvimento econômico autossuficiente, de 
longa duração, e para desencadear ou fomentar 
a implantação do capitalismo como um sistema 
socioeconômico irreversível.” (FERNANDES, 
1975b, p. 32)

Quanto à contribuição da escravidão para esse tipo de evolução histórica, que 
conduziu a uma “revolução burguesa inacabada”, Florestan defende que ela de-
turpou o valor do trabalho e, com isso, retardou a formação de uma consciência 
de classe entre os trabalhadores. Ele afirma que “essa situação estrutural compli-
caria todo o processo histórico, tornando muito demorada a emergência de uma 
consciência operária e debilitando o uso legítimo da competição e do conflito em 
relações tipicamente contratuais” (FERNANDES, 2006, p. 229-230).

Essa forma de organização do trabalho teria corrompido também a mentalidade 
dos extratos dominantes (senhoriais) e dificultado a formação do “espírito bur-
guês” na sociedade brasileira, configurando uma mentalidade que desqualifica o 
trabalho como agente classificador na sociedade. Tanto que descreve como teria 
sido difícil o “parto” da versão nacional do burguês:
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“Para que essas classes e extratos de classe pu-
dessem alcançar uma verdadeira forma burguesa 
de solidariedade de classe, de modo a integrar ho-
rizontalmente e em escala nacional seus interes-
ses materiais e seus comportamentos coletivos, 
congregando-se em uma comunidade política 
unificada, era necessário que elas sofressem uma 
complexa e difícil transfiguração. Era preciso, 
notadamente, que elas se despojassem da ‘se-
gunda natureza humana’ que o escravismo incu-
tira nas ‘classes possuidoras’ (...). Aí estava uma 
revolução demasiado complicada e difícil, não 
por causa do elemento oligárquico em si mesmo, 
mas porque era preciso extrair o ethos burguês do 
cosmo patrimonialista em que ele fora inserido, 
graças a quase quatro séculos de tradição escra-
vista e de um tosco capitalismo comercial.” (FER-
NANDES, 2006, p. 363, grifos do autor)

Na concepção do autor, essa mentalidade deixou marcas profundas e persiste até 
a atualidade na sociedade brasileira. Ao comentar o preconceito e a discriminação 
raciais já no final da década de 1980, afirma que têm a função de criar uma

“(...) massa de população excedente destinada ao 
trabalho sujo e mal pago (...). Nessas populações 
recrutam-se os malditos da terra, os que são ul-
traexpoliados e têm por função desvalorizar o 
trabalho assalariado, deprimir os preços no mer-
cado de trabalho para elevar os lucros, quebrar a 
solidariedade operária e enfraquecer as rebeliões 
sociais.” (FERNANDES, 1989b, p. 28)

Mas na explicação de Florestan para a dependência e sua principal consequência, o 
subdesenvolvimento, não apenas a fatalidade tem importância. O comportamen-
to dos atores em “condição de fazer história” tem papel talvez até mais relevante 
nessa trajetória. Como o autor estudava o capitalismo como um todo integrado, a 
burguesia também era considerada por ele como uma só, com uma faceta interna 
e outra externa ao país. Dessa unidade resultaria uma forma de aliança moral em 
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que os estratos dominantes internos acabavam por atuar em benefício de seus 
congêneres estrangeiros mais que das demais categorias sociais nacionais. 

O pensador destaca que a situação de heteronomia e de subdesenvolvimento 
não poderia sustentar-se se as elites locais não se identificassem moralmen-
te com a situação e estabelecessem com os setores externos da burguesia essa 
aliança de interesses. Assim, destaca que

“(...) o subdesenvolvimento engendra, através do 
capitalismo dependente, interesses econômicos 
e vínculos morais que lançam suas raízes nas 
conexões da organização econômica e social das 
sociedades subdesenvolvidas com as sociedades 
avançadas. Ele também cria disposições subjeti-
vas, propensões morais e um estado de espírito 
político que possuem por função manter os vín-
culos entre as duas sociedades, a hegemônica e a 
satélite.” (FERNANDES, 1975b, p. 44)

Essa “associação dependente”, como definia, entretanto, colocava a burguesia 
brasileira em posição extremamente frágil. Em primeiro lugar, porque tinha de 
dividir o pouco excedente econômico gerado pela economia local com os parcei-
ros externos e, com isso, ficava condenada a uma “debilidade estrutural” perma-
nente. Depois, essa debilidade econômica do país conduzia fatalmente à exclu-
são da maioria da população dos benefícios do capitalismo. Por ser pequena a 
parte da riqueza que permanecia no mercado interno, ela teria de ser extrema-
mente concentrada, ou os grupos dominantes perderiam a condição de manter 
seus postos privilegiados. Consequência dessa exclusão, a população como um 
todo não encontrava estímulos para comprometer-se com o sistema capitalista, 
deixando as elites isoladas, como se flutuassem acima da nação.

Para o autor, portanto, a fonte das debilidades das burguesias locais encontra-
se na maneira pela qual pretenderam fortalecer-se excluindo ou enfraquecendo 
os demais protagonistas sociais. Mas, com essa opção, esse grupo teria acabado 
refém de ameaças realmente poderosas, advindas de fora:

“As inconsistências das burguesias latino-ame-
ricanas procedem do fato de que elas resistem à  
plebeização e instigam a proletarização sem 
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querer aceitar a democratização corresponden-
te da ordem social competitiva. Proscreven-
do o destituído da ordem civil e limitando (ou 
anulando) a participação econômica, cultural e 
política das classes trabalhadoras, aquelas bur-
guesias enfraqueceram a si próprias, reduzindo 
suas alternativas, empobrecendo sua visão do 
mundo e liquidando-se como agente histórico 
revolucionário. Restringindo a competição e o 
conflito a privilégios quase estamentais, elas 
despojaram o capitalismo de suas potencialida-
des criadoras. Protegendo-se contra as ameaças 
mais fracas, as burguesias latino-americanas 
condenaram-se à impotência diante das amea-
ças mais fortes.” (FERNANDES, 1975a, p. 58)

Dessa forma, ter-se-ia configurado no Brasil um tipo de capitalismo incompleto, 
com uma ordem social em que a competição não serve como instrumento de 
classificação social para todos, mas apenas para as classes privilegiadas devido à 
posição que ocupam por nascimento. Pois Florestan ressalta que a ordem social 
competitiva, no Brasil,

“(...) é uma ordem social competitiva que só se 
abre para os que se classificam positivamente 
em relação a ela; e que só é competitiva entre os 
que se classificam positivamente, para as clas-
ses possuidoras, ou seja, para os ricos e podero-
sos. O que é pior, no plano histórico essa ordem 
social competitiva só se preserva e se altera gra-
ças ao enlace da dominação e do poder das clas-
ses possuidoras com a neutralização ou a ex-
clusão das demais classes, que só se classificam 
negativamente em relação a ela (e permanecem 
inertes), ou se classificam positivamente, mas 
não podem competir livremente dentro dela 
(e permanecem tuteladas). Não obstante, esse 
encadeamento liga entre si o senhor e o escravo, 
fazendo com que o destino daquele se realize 
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através deste. Mesmo para ganhar maior liber-
dade histórica ou maior espaço político, como e 
enquanto burguesia, as classes e os estratos de 
classe burgueses têm de procurar fora de suas 
fronteiras pontos de apoio materiais e políti-
cos, que transferem para as classes operárias e 
excluídas, em última instância, os dinamismos 
mais profundos da ordem social competitiva.” 
(FERNANDES, 2006, p. 385, grifos do autor)

Ao encontrar uma explicação para como e por que a evolução social brasileira se 
deu de uma forma determinada, que engendrou a dependência e, consequente-
mente, o subdesenvolvimento, Florestan também confere fundamental impor-
tância aos atores em condições não apenas de conduzir esses processos, mas 
também de alterar essa realidade.

De acordo com Gabriel Cohn, em Florestan, “essa característica tem a ver com a 
preocupação não apenas com as condições vigentes em cada momento, mas tam-
bém – e sobretudo – com os agentes sociais que possam dar conta dos proble-
mas envolvidos nessas condições” (COHN, 1986, p. 142). Segundo Cohn, no caso 
brasileiro, na busca por esses agentes, Florestan encontra duas ausências – a do 
burguês e a do partido revolucionário, ambas consequência dos fatores anterior-
mente discutidos.

Uma vez compreendidos esses mecanismos, Cohn destaca que o interesse di-
rige-se ao entendimento das possibilidades de sua alteração. Florestan busca, 
então, apontar formas de remoção desses “bloqueios” à revolução brasileira, 
conforme reforça Cohn:

“Discernidos os padrões, as oportunidades que 
se geram, que condições pode haver de aprovei-
tamento racional dessas circunstâncias, de que 
modo se pode intervir racionalmente nisso, 
seja para desbloquear aquilo que está aí girando 
no vazio, seja para redefinir os esquemas, pelo 
menos os esquemas seletivos dos quais tais ti-
pos humanos são mantidos, de que maneira ra-
cional se pode intervir para trazer à tona tipos 
alternativos?” (COHN, 1986, p. 147)
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Ao que parece, uma solução para esse problema seria criar condições objetivas 
para a emergência de novos atores sociais em condição de intervir na realidade. 
Instaurar uma ordem competitiva de fato em que novas elites disputem com os 
grupos dominantes tradicionais a condução dos destinos do país. A formação 
de elites, para o autor, consistia em fator fundamental para a evolução do país. 

A seleção de elites por meio de critérios econômicos, de acordo com ele, causa 
graves prejuízos ao país, pois exclui de posições-chave indivíduos potencialmen-
te qualificados para ocupá-las, o que reduz o aproveitamento do talento na so-
ciedade brasileira. E, para o autor, a maneira de formar novas elites é por meio 
da educação. Dentro dessa concepção ele defende que

“(...) as elites não podem ser criadas como flo-
res de estufa. Elas nascem de um processo lento 
de competição entre os mais capazes e só atin-
gem níveis intelectuais satisfatórios quando a 
seleção se opera entre muitos (ou entre todos) 
– não entre alguns. Portanto, enquanto não se 
ampliar até os limites possíveis a extensão das 
oportunidades educacionais, na base das apti-
dões, não se estará formando, mas simplesmen-
te improvisando elites.” (FERNANDES, 1979, 
p. 110, grifos do autor)

Defesa da educação

Talvez devido a essa concepção, a preocupação com o sistema educacional brasi-
leiro e a qualidade da educação foram uma constante em toda a trajetória de Flo-
restan. O próprio autor costumava enfatizar que, embora não fosse especialista 
em educação, começou a dedicar-se ao assunto logo no início da carreira como 
professor assistente, em 1945, na Universidade de São Paulo (USP). Segundo 
explica, como professor, precisou “tratar de sociologia educacional e de sociolo-
gia do conhecimento, explorando autores que abriram novos horizontes” (FER-
NANDES, 1989a, p. 7).

Ainda segundo suas próprias palavras, seu interesse pelo assunto teve, desde 
sempre, cunho político. “Se nos ocupamos de fenômenos educacionais, em nos-
so campo de trabalho, fazêmo-lo de um ângulo especial – encaramos a educação 
em suas relações reversíveis com a organização e a transformação da sociedade” 
(FERNANDES, 1966, p. 428), afirma.
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No final da década de 1950, época em que a primeira Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional foi discutida no Congresso, o autor dedicou-se intensamente 
à Campanha Nacional de Defesa da Escola Pública. Juntamente com educadores 
como Anízio Teixeira, Antônio de Almeida Júnior e Fernando Azevedo, o soci-
ólogo percorreu o país em campanha contra o substitutivo do então deputado 
Carlos Lacerda ao projeto de lei, considerado privatista, e que Florestan acusava 
de “retrógrado, reacionário e ineficiente” (FERNANDES, 1966, p. 347).

Como parlamentar constituinte, Florestan Fernandes dedicou praticamente 
todo o mandato a tentar implementar medidas legislativas que viabilizassem 
a revolução educacional que tanto defendeu na teoria. Na Assembleia Nacional 
Constituinte (ANC), foi designado por seu partido (o PT) para integrar a Co-
missão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e 
da Comunicação (Comissão VIII), o que justifica, em parte, o grande número de 
emendas relacionadas à educação apresentadas por ele.

Do total de 94143 emendas apresentadas, quase metade – 46 delas – relacio-
na-se, ainda que indiretamente, ao assunto. Destas, 27 tratam diretamente 
do tema, referem-se especificamente à conceituação da educação ou à orga-
nização do sistema brasileiro de ensino. Outras nove emendas destinam-se à 
ciência e à tecnologia, assuntos intimamente ligados ao sistema educacional. 
Verificam-se ainda três propostas relativas à universidade e sete que tratam 
de assuntos correlatos (uma sobre formas de conhecimento, duas relaciona-
das à aposentadoria para o magistério e outras quatro relativas ao desporto 
e à formação dos jovens).

Para se ter uma ideia do peso do tema educação na atuação parlamentar de 
Florestan, basta observar que o segundo assunto que recebeu mais emendas 
foi a Comunicação, com 10 dispositivos apresentados. Na Tabela 1 estão rela-
cionados todos os temas que foram objeto de emendas de autoria do sociólogo:

143 No livro Perfil parlamentar: Florestan Fernandes, o autor Laurez Cerqueira (2004) afirma que 
Florestan apresentou 96 emendas, das quais 34 teriam sido aprovadas. Na realização do pre-
sente trabalho foram encontradas apenas 94 emendas de autoria do sociólogo nos arquivos 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, das quais 33 aprovadas nas diferentes fases 
do processo constituinte.
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Tabela 1 – Distribuição temática das emendas apresentadas por  
Florestan Fernandes na Constituinte

Tema Subtema Total

Educação

Conceituação e organização do sistema de ensino 27

46

Ciência e tecnologia 9
Universidade 3
Aposentadoria de professores 2
Formação dos jovens (para a vida e o trabalho) 2
Lazer e desporto na formação do jovem 2
Formas de conhecimento 1

Comunicação
Sistema de concessão ou autorização 4

10Organização do sistema de comunicação do país 4
Instituição do sistema público de comunicação 2

Liberdades  
individuais

Legalização do aborto 3

9
Divórcio direto 3
Liberdade de expressão 1
Autorização para experimentos com genética humana 1
Liberdade reprodutiva 1

Aposentadoria

13º salário para aposentados 4

8
Aposentadoria integral para homens e mulheres  
aos 60 anos

3

Contagem de tempo para concessão de aposentadoria  
especial no serviço público

1

Família

Conceituação e redação 3

5
Direito à investigação de paternidade 1
Direitos iguais para filhos biológicos, nascidos ou não 
 do casamento, e adotivos

1

Menor
Criança 3

4
Adolescente 1

Outros

Correção de aspectos formais (redação) 7

12
Organização econômica do Estado 2
Incentivo governamental ao desporto 2
Conselhos de ética dos executivos e legislativos estaduais 1

Total 94
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Como se pode depreender da discussão anterior, Florestan Fernandes conce-
be para a educação a missão heroica de corrigir a maioria dos descaminhos da 
sociedade brasileira ao longo de sua história para colocá-la em linha reta com 
ideais verdadeiramente republicanos e democráticos. Somente com educação 
de qualidade comum para todos, segundo o pensador, seria possível garantir o 
mínimo de justiça no capitalismo – igualdade de condições para competir pelos 
melhores postos (de poder, de status, culturais).

Como foi assinalado, portanto, Florestan via na educação o instrumento ide-
al para romper os bloqueios que impediam a evolução da sociedade brasilei-
ra, por possibilitar a emergência de novos atores sociais. A educação seria a 
base da autonomia tanto de indivíduos como dos grupos sociais que condu-
ziriam à autonomia a própria nação brasileira. Pois, como mencionado ante-
riormente, o subdesenvolvimento decorre da dependência, da falta de poder 
de decisão interno dos países periféricos em relação aos países centrais do 
sistema capitalista.

No plano individual, o autor considerava a educação como uma arma para promover 
a autonomia dos indivíduos em diferentes dimensões – elevação moral, formação 
de uma consciência crítica, independência material. No plano coletivo, na forma-
ção de uma consciência de classe, que possibilitaria aos estratos sociais mais baixos 
enfrentar as elites opressoras. O autor enxergava ainda na educação uma forma de 
fortalecer a sociedade nacional e permitir, por meio da dinamização do capitalis-
mo interno, sua autonomização frente às potências externas dominantes. Ou seja, 
considerava-a também um instrumento para promover a autonomia da nação.

É interessante notar como, para Florestan, somente com a “emancipação” das 
massas na sociedade brasileira as elites conseguiriam sua autonomia, uma vez 
que, no contexto da dependência e do subdesenvolvimento, essas elites também 
não são autônomas no cenário externo. Trata-se da dialética do senhor e do es-
cravo, que menciona tantas vezes.

Para manterem-se como elites dominantes no plano interno, essas elites tinham 
de “escravizar”, de certa forma, os demais estratos sociais. No entanto, ao faze-
rem isso, escravizam-se fatalmente aos interesses econômicos externos, contra 
os quais não podem lutar sozinhas. Sua única possibilidade de libertação con-
siste, então, em promover uma revolução social, em liberar as forças reprimidas 
internamente, para promover a constituição de uma sociedade dinâmica, que 
possa erguer-se sozinha e caminhar com suas próprias pernas.
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Para Florestan, portanto, a “revolução educacional”, como definia, constitui 
a mais importante das revoluções burguesas. De acordo com o sociólogo, o 
poder transformador da educação provém de funções primordiais que ela 
deve cumprir – formar uma cultura cívica na elite, que deve aprender suas 
responsabilidades em relação ao país, e uma consciência crítica nas classes 
“oprimidas”, que devem aprender seus direitos e como reivindicá-los. Ele 
assevera que

“(...) em uma ponta está a educação da “massa 
pobre da população”, para que ela eleve o seu 
nível de consciência crítica, de resistência a 
práticas manipuladoras que agravam suas con-
dições de vida e impedem uma ação coletiva 
ofensiva, inclusive para conquistar peso e voz 
na sociedade civil e ter capacidade de exercer 
controles sociais diretos e indiretos sobre o 
poder público. Na outra ponta está a educação 
dos privilegiados e semiprivilegiados, que mo-
nopolizam as oportunidades educacionais e 
assim adquirem o monopólio da cultura, sem 
o ônus de uma relação construtiva com a so-
ciedade civil e o Estado: a ausência de uma cul-
tura cívica universal (...) não os obriga a nada.” 
(FERNANDES, 1989a, p. 132)144

E somente por meio de uma educação comum para todos os brasileiros, em sua 
concepção, seria possível chegar a essa conquista. Um sistema educacional to-
talmente público e gratuito, além de garantir a igualdade de oportunidades edu-
cacionais, promoveria a convivência entre pobres e ricos, fator que considera 
primordial na formação de um ideal comum de nação. Conforme afirma, “tanto 
os ‘interesses univocamente econômicos’ quanto o ‘conflito de classes’ só po-
dem manifestar-se como fatores de integração e de mudanças da ordem social 
quando eles encontram suporte em formas de consenso e de solidariedade (de 
alcance grupal ou nacional)” (FERNANDES, 1975b, p. 44).

144 Esse trecho consta no artigo “A reforma educacional”, publicado em O desafio educacional, 
de 1989 (1989a), mas originalmente faz parte de discurso proferido por Florestan Fernandes 
no plenário da Assembleia Nacional Constituinte em 15 de julho de 1987. Assim como este, 
muitos de seus pronunciamentos foram posteriormente publicados em livros.
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Uma das emendas relativas à educação instituía o sistema exclusivamente públi-
co e gratuito de ensino. Pela proposta145, seria permitido o funcionamento de es-
tabelecimentos privados apenas em caráter excepcional, desde que fossem sem 
fins lucrativos, e apenas pelo prazo de dez anos a contar da publicação do novo 
texto constitucional. Ainda assim, a oferta de serviços educacionais deveria ser 
concedida pelo Estado por meio de licitação.

Essa necessidade de educação das elites para o civismo parece derivar da 
concepção do autor de que as elites nacionais sempre foram motivadas uni-
camente por seus interesses “univocamente econômicos”, sem nenhuma res-
ponsabilidade com os destinos da nação como um todo. Para ele, os ricos do 
Brasil preocuparam-se, desde a Independência, apenas em manter sua posição 
privilegiada, ainda que para isso tivessem de realizar uma associação depen-
dente com a burguesia internacional e abrir mão de seu “destino de classe” na 
condução da sociedade brasileira, sem nenhum propósito maior de construir 
um país soberano, verdadeiramente integrado e em que todos os estratos da 
população pudessem participar ativamente da vida social.

O sociólogo afirma que os condutores da revolução burguesa brasileira “tinham 
em comum a ânsia do enriquecimento, da conquista do êxito e do exercício do 
poder. Para eles, os valores ideais da ordem social competitiva não possuíam 
nenhuma sedução. (...) Eles ‘fizeram história’, mas ignorando a coletividade e os 
seus problemas humanos” (FERNANDES, 2007, p. 128).

Disputa pelo Estado

A defesa intransigente de que o sistema de ensino deveria ser exclusivamente 
público relaciona-se ainda, ao que parece, a uma disputa de Florestan pelo uso 
do Estado. Na interpretação do autor, como em sociedades subdesenvolvidas e 
dependentes a economia é demasiadamente fraca para dinamizar a vida social, o 
elemento político torna-se essencial. Nesses países, conforme defende,

“(...) a ‘economia’ oferece suportes demasiado 
fracos para imprimir plena vitalidade às insti-
tuições, padrões ideais de integração da ordem 
social global e modelos organizatórios herda-
dos. (...) Nessas circunstâncias histórico-sociais, 
a ‘política’ emerge como um fator de potenciali-
dade decisiva. (...) Dela vai depender a maneira 

145 Emenda no 17.048 – Comissão IX (Sistematização), em 6/8/1987.
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pela qual o comportamento social inteligente é 
posto (ou deixa de ser posto) a serviço da corre-
ção e da superação dos ‘efeitos cegos’ do cresci-
mento econômico e da mudança social.” (FER-
NANDES, 1975b, p. 145-146)

Na interpretação do sociólogo, durante toda a história brasileira, as elites “co-
lonizaram” o Estado e o utilizaram como principal instrumento de defesa dos 
seus interesses e de dominação de classe, transferindo, por meio de políticas 
governamentais, os custos da manutenção de seu status para a coletividade:

“As classes dominantes internas usam o Esta-
do como um bastião de autodefesa e de ataque, 
impondo assim seus privilégios de classe como 
‘interesses da nação como um todo’, e isso tanto 
de cima para baixo, como de dentro para fora. 
(...) Ele [o Estado] se torna uma terrível arma 
de opressão e de repressão, que deve servir a in-
teresses particularistas (...), segundo uma com-
plexa estratégia de preservação e ampliação de 
privilégios econômicos, socioculturais e políti-
cos de origem remota (colonial ou neocolonial) 
ou recente.” (FERNANDES, 1975b, p. 28-29, 
grifos do autor)

Dentro desta perspectiva da essencialidade do controle do Estado, Florestan 
sustenta que a luta de classes no Brasil deu-se sempre na disputa pelo controle 
do aparato estatal. Ao comentar a tomada do Estado pelas classes altas de forma 
ainda mais ostensiva com o golpe militar de 1964, por exemplo, o autor destaca: 
“aquele processo era, em si mesmo, a manifestação mais brutal do conflito de 
classes ocorrida no Brasil depois da universalização legal do trabalho livre (...)” 
(FERNANDES, 2006, p. 323).

Entre as emendas que apresentou ao texto da nova Constituição, encontram-se 
algumas cujo objetivo era garantir auxílio estatal direto ao contingente mais po-
bre e excluído da população. Uma dessas medidas legislativas146 prevê a conces-
são de transporte gratuito a estudantes do meio rural que vivam em localidades 

146 Emenda no 17.321 – Comissão IX (Sistematização), apresentada em 13/8/1987.
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nas quais não haja escolas. Para o autor, sem essa garantia, o direito à escola 
ficaria apenas no discurso.

A mesma emenda foi reapresentada em Plenário com o número 17.322, na 
mesma data. Na justificativa, o autor é ainda mais enfático na defesa da 
necessidade de atuação efetiva do Estado em favor dos menos favorecidos 
economicamente:

“Já consta na Constituição vigente (...) que o en-
sino será obrigatório dos sete aos catorze anos, 
e gratuito nos estabelecimentos oficiais, sen-
do que estes textos não garantem (...) o acesso 
efetivo das crianças brasileiras à escolarização 
mínima de oito anos. Um dos principais moti-
vos deste fracasso (...) diz respeito às condições 
de deslocamento dos alunos, principalmente os 
moradores de zonas rurais. (...) Não basta, por-
tanto, que as constituições brasileiras refiram-
se ao ‘ensino público, obrigatório e gratuito’, se 
as crianças, principalmente as moradoras em 
zonas rurais, não têm meios de transporte até 
a escola. (...) não há ensino nem escola se as 
crianças a ela não chegam.”

Da mesma forma, a Emenda no 1.187147 relaciona-se à luta pela atuação do Esta-
do em favor dos menos favorecidos, uma vez que institui prioridades compensa-
tórias para menores carentes e “dos estoques raciais negros e etnias indígenas”. 
Conforme a medida, as crianças e os jovens nessas condições teriam de receber 
prioridade na distribuição das vagas em instituições de ensino, e suas famílias 
deveriam contar com assistência cultural e auxílio financeiro. Segundo o autor, 
na justificativa da proposição, “a igualdade de oportunidades educacionais não 
se estabelece formalmente e de modo automático. (...) Os mais desiguais care-
cem de compensações para aproveitar as oportunidades educacionais”.

Ao tentar obrigar o Estado a arcar com os custos da educação para todos os es-
tratos populacionais pode-se inferir que o autor batalhava pelo uso desse mes-
mo Estado agora em benefício das classes menos favorecidas. Com essa postura, 

147 Emenda no 1.187, apresentada em Plenário, em 13/1/1988.
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ele opõe-se à tradição de “formalismo jurídico” na sociedade brasileira, que tan-
to critica, como fica claro na própria justificação citada acima.

Essa emenda também se conecta com a batalha de Florestan na defesa de ne-
gros e indígenas, populações que estudou em profundidade. O autor sempre 
defendeu que da igualdade entre brancos e negros depende a instauração da 
verdadeira democracia no Brasil. Em sua concepção,

“(...) nunca haverá democracia no Brasil nem será 
possível a existência de uma república democrá-
tica enquanto persistir a desigualdade racial e a 
discriminação dos negros. Trata-se de uma libe-
ração às avessas: o antigo escravo carrega con-
sigo a solução do dilema número um do Brasil, 
pois de sua autoemancipação coletiva depende a 
autoridade legítima e o próprio destino das anti-
gas camadas senhoriais, dos seus descendentes e 
sucessores desenraizados da sociedade escravo-
crata. Voltamos à dialética do senhor e do escra-
vo, apontada por Hegel. Ou ambos serão livres, 
ou a liberdade de um forjará a sujeição do outro, 
bloqueado o advento da democracia como estilo 
de vida.” (FERNANDES, 1994, p. 6)

De forma coerente com sua luta pela escola exclusivamente pública e gratuita, 
uma das grandes lutas de Florestan na ANC foi pelo financiamento público ex-
clusivo para escolas oficiais. Cinco emendas de sua autoria determinavam que o 
Estado deveria financiar apenas estabelecimentos públicos.

Na concepção do autor, era contraditório que o Estado brasileiro, cuja principal 
alegação para não financiar políticas sociais sempre foi a carência de recursos, des-
tinasse verbas a estabelecimentos particulares. Em sua opinião, somente com o 
financiamento exclusivo aos estabelecimentos oficiais, o poder público teria con-
dições de resolver os enormes desafios do sistema educacional brasileiro:

“A dispersão dos recursos oficiais, destinados à 
educação, vai prejudicar frontalmente e em con-
junto todas as medidas de democratização do en-
sino que se impõem. Dado o volume de responsa-
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bilidades educacionais do Estado e a escassez de 
meios para atendê-las, essa dispersão levará a algo 
que só pode ser definido como devastação pura e 
simples dos recursos públicos de forma improdu-
tiva.” (FERNANDES, 1966, p. 132)

Formação para a vida

Outro papel fundamental a ser cumprido pelo sistema educacional, na concep-
ção de Florestan, consiste na “formação do homem para a vida e o trabalho”. O 
mundo moderno, no pensamento do autor, liga-se completamente às funções 
da educação, que deve preparar o cidadão para exercer seus múltiplos papéis em 
sociedades complexas. Segundo afirma,

“(...) todas as coisas essenciais no mundo mo-
derno ligam-se, direta ou indiretamente e ime-
diata ou mediatamente, às funções dinâmicas 
da educação escolarizada – desde a preparação 
do homem para fruir os direitos e as garantias 
estabelecidos socialmente, até a criação de con-
dições ideais básicas para aumentar o poder do 
homem como produtor de riqueza, de civiliza-
ção e de progresso.” (FERNANDES, 1966, p. 99)

Em uma democracia, para Florestan, o Estado só pode existir como Estado-edu-
cador, pois esse sistema político, conforme argumenta, inspira-se na crença na 
igualdade social e deveria fundar-se em mecanismos igualitários de organização 
do poder. Assim, uma das funções práticas primordiais da educação seria con-
ferir a todos os cidadãos possibilidades de competir em igualdade de condições. 
No regime de classes sociais, portanto,

“(...) todo homem deve estar preparado para 
colocar suas energias e aptidões intelectuais 
a serviço da coletividade, independentemen-
te da posição social herdada de seus parentes. 
Doutro lado, a ordem social democrática pro-
cura regular o aproveitamento dessas aptidões 
e energias, estabelecendo como requisito ideal 
a distribuição equitativa de todas as condições 
e oportunidades essenciais para a conquista de 
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posições na estrutura de poder da sociedade de 
classes.” (FERNANDES, 1966, p. 101)

Dentro dessa concepção, o pensador defende que o sistema de ensino deve 
organizar-se de modo a “formar personalidades democráticas”. Segundo ele, 
todo brasileiro carrega, em algum grau, uma herança cultural adversa ao estilo 
democrático de vida. Diante disso, defende que a educação “constitui o único 
meio eficaz (...) para regenerar o caráter básico dos brasileiros, ajustando-o a 
uma ordem moral na qual a lei consagra a igualdade dos cidadãos” (FERNAN-
DES, 1966, p. 432).

Para o autor, o sistema educacional ideal deve combinar centralização no nível 
da definição dos objetivos gerais e das políticas públicas, mas tem de deixar aos 
estabelecimentos de ensino ampla margem de liberdade para adaptarem-se às 
realidades locais e dos estudantes. Devido a essa convicção, ao que parece, o au-
tor foi um grande batalhador pela reforma de todo o modelo de ensino do país 
nos trabalhos da Constituinte.

Foi defensor constante, por exemplo, da criação do Conselho Nacional de Desen-
volvimento da Educação. Composto por representantes de escolas, principalmen-
te por educadores, o Conselho deveria ter uma organização democrática e total 
liberdade para instituir as políticas educacionais do país. Das emendas relaciona-
das à educação apresentadas por ele, três referem-se à criação, à constituição e ao 
funcionamento do Conselho. Na justificativa de uma delas148, afirma que

“nunca se tentou um esforço global de plane-
jamento democrático da educação que permi-
tisse o aproveitamento racional dos recursos 
materiais e humanos investidos na área de 
educação escolarizada e que favorecesse a ace-
leração do desenvolvimento educacional. (...) 
Recursos escassos exigem meios racionais de 
aplicação e de aferição constante e metódica 
dos resultados atingidos.”

Juntamente com o Conselho Nacional de Desenvolvimento da Educação, a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional era considerada fundamental por 

148 Emenda no 5.554 – Comissão IX (Sistematização), apresentada em 20/7/1987.
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Florestan para redefinir o sistema nacional de ensino. À LDB Florestan dedicou 
duas emendas ao texto constitucional, além de todo o segundo mandato, que 
não constitui objeto de análise do presente trabalho. As duas emendas determi-
navam que o Congresso teria de elaborar a nova lei da educação em no máximo 
um ano a partir da publicação da Carta. Na defesa de uma delas149, destaca:

“A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional, na forma vigente, já foi elaborada com 
muitas limitações e contradições (...). Depois de 
aproximadamente 1/4 de século, ela tornou-se, 
além disso, obsoleta (...). É urgente elaborar uma 
nova lei, que se adapte às disposições contidas 
nesta Constituição e, principalmente, atenda às 
necessidades educacionais que enfrentamos.”

A formação para o trabalho também é considerada pelo sociólogo papel funda-
mental do sistema de ensino. De acordo com o autor, todo o aparato educacional 
do país ainda seguia critérios “aristocratizantes” herdados do passado. Segundo 
ele, como a rede de ensino foi criada para atender apenas aos estratos econômi-
cos altos, seu objetivo era a “ilustração dos espíritos”, e não a preparação para a 
vida, como deveria ocorrer.

Esse sistema educacional herdado do passado representa o oposto do que deve-
ria ser nas sociedades contemporâneas, defende o autor. “O que se busca hoje, 
nas escolas, é a preparação do homem para a vida. É mister despojá-las corajo-
samente, portanto, do pseudointelectualismo e do falso enciclopedismo, que 
possuíam sentido na época em que elas apenas contribuíam para polir, ilustrar 
e ‘civilizar’ os espíritos” (FERNANDES, 1966, p. 363).

No contexto da “sociedade de massas”, para Florestan, a educação das classes 
trabalhadoras e excluídas representa o grande desafio do sistema educacional, 
conforme argumenta:

“Atualmente, o que é necessário fazer para dar 
uma resposta criativa e um apoio decidido à re-
generação da sociedade civil, provocada primor-
dialmente pelas classes trabalhadoras em seu 

149 Emenda no 5.444 – Comissão IX (Sistematização), apresentada em 17/7/1987.
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movimento orgânico e espontâneo, consiste em 
tomar como eixo da reflexão e da ação pedagógi-
cas a revolução social que está se desencadean-
do, a qual põe o operário, o trabalhador agrícola e 
o homem pobre – em síntese, os oprimidos – como 
o sujeito principal do processo educativo.” (FER-
NANDES, 1989a, p. 17, grifos do autor)

Parece encontrar-se ainda na origem dessa defesa da mudança de foco do siste-
ma educacional brasileiro o combate à mentalidade “aristocrática” que o brasi-
leiro teria herdado do passado. Ao longo de sua discussão sobre a constituição e 
a evolução da sociedade nacional, o autor denuncia reiteradamente a cooptação 
promovida pelas elites tradicionais em relação aos demais grupos. Para ele, como 
foi a aristocracia agrária a condutora principal da revolução burguesa brasileira 
e os demais estratos sociais não tinham força bastante para interferir em seu 
curso, esse grupo contaminou todo o processo com seus valores tradicionalistas 
– seus códigos de honra, de conduta, seus conceitos de “gente de prol”. “Tudo se 
passa como um processo típico de socialização pelo tope, o qual promove uma 
constante redefinição das lealdades dos grupos em mobilidade ascendente e 
uma permanente acefalização das classes ‘baixas’ e destituídas” (FERNANDES, 
1979, p. 31), sustenta.

Na sociedade competitiva, para Florestan, um dos papéis do sistema educacional 
é formar os indivíduos com base na valorização do trabalho, como mencionado 
anteriormente. Em sua opinião, inclusive, o trabalho produtivo deveria ser in-
serido em todos os níveis educacionais. Conforme o autor, faz-se necessário um 
“sistema educacional aberto a todos, capaz de preparar o homem para uma so-
ciedade na qual o trabalho é uma fonte de dignificação da pessoa (...)” (FERNAN-
DES, 1966, p. 349). Essas passagens reafirmam também a convicção do autor de 
que é no trabalho que se encontra a vitalidade da sociedade capitalista.

Na concepção de Florestan, essa educação libertária e regeneradora do traba-
lho deveria começar o quanto antes, desde a primeira infância, como forma de 
romper de vez com a concepção tradicionalista que formaria as classes altas para 
mandar e os demais estratos para obedecer. Para ele é fundamental que “a per-
sonalidade dos estudantes, filhos da classe trabalhadora, não fique deformada e 
nem adestrada como correias de transmissão de uma máquina operada à distân-
cia” (FERNANDES, 1989a, p. 149).
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Ao que parece, a educação deveria servir como arma de combate da conforma-
ção das demais classes pelos valores tradicionais das elites. O autor afirma que 
“a exposição intensa e duradoura a tais ideologia e utopia oficiais, sob as mencio-
nadas condições de controle societário, acaba criando socializações profundas 
e distorções crônicas na percepção e na explicação da realidade” (FERNANDES, 
2007, p. 294, grifo do autor).

Dessa sua preocupação com a formação das crianças e dos jovens resultou uma 
série de medidas legislativas no período da Constituinte. Entre elas, a que repre-
senta sua batalha pela instrução pré-escolar pública e gratuita de 0 a 6 anos150. 
O parlamentar ainda apresentou outras seis medidas relacionadas à formação 
de crianças e jovens, em que ressalta a necessidade de envolvimento do Estado 
em sua formação e necessidade de oferecer lazer a esse grupo, elemento consi-
derado importante na formação da personalidade, como ressalta na justificativa 
de uma delas151.

“A nossa cultura é pobre no que se refere ao ele-
mento lúdico. Ora, ele é essencial para o equi-
líbrio da vida e para a formação de centros de 
interesses coletivos que exigem convivência, 
amadurecimento dos sentidos e da inteligên-
cia e a criação de laços de solidariedade. (...) No 
fundo, aparece aí uma opção crucial: abandona-
se o imaturo e o jovem aos azares dos bandos de 
rua ou oferece-se a ele, em seus locais de mo-
radia, a alternativa de centros de interesse que 
são livres, mas protetivos e formativos?”

Ciência e tecnologia

O pensador defende também que somente a educação adequada pode oferecer 
aos indivíduos as técnicas requeridas para o “domínio da natureza”, essenciais 
na sociedade científica moderna. A inovação, para ele, deve “ser definida como 
um instrumento de remodelação do ambiente físico e social pelo homem, ou 
seja, como parte dos mecanismos adaptativos adotados para aumentar o poder 
que temos sobre as forças da natureza, da pessoa humana ou da sociedade” 
(FERNANDES, 1966, p. 77).

150 Emenda no 35 – Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso, apresentada em 29/5/1987.
151 Emenda no 1.188 – Plenário, apresentada em 13/1/1988.
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Assim, não surpreende a importância que conferiu ao assunto durante o 
mandato na Constituinte – foram nove emendas a ele relacionadas. Em pra-
ticamente todas elas o autor associa essa produção de conhecimento à auto-
nomia e à soberania da nação. No entendimento do pensador, na contempo-
raneidade, nenhum país será verdadeiramente independente enquanto não 
conquistar autonomia científica e tecnológica. Competiria ainda ao sistema 
nacional de ciência e tecnologia corrigir as distorções provocadas pelo “de-
senvolvimento desigual” das diferentes regiões do país, como sobressai na 
justificativa de uma delas152.

“O texto constitucional em elaboração revelou 
maior sensibilidade aos interesses econômicos 
envolvidos pela aplicação da ciência e pela explo-
ração industrial e comercial da tecnologia cientí-
ficas, que à própria produção, expansão e signifi-
cado cultural e político de ambas para a crescente 
autonomia e soberania da nação. (...) Sem o cres-
cimento da pesquisa básica o desenvolvimento 
da tecnologia torna-se dependente da transfe-
rência de ‘pacotes tecnológicos’. (...) Uma nação 
que pretende conquistar autonomia econômica, 
cultural e política relativa precisa dispensar deci-
dida prioridade à criação de conhecimento técni-
co na ciência e empenhar-se a fundo na produção 
de tecnologia de ponta própria, com suportes te-
óricos e práticos (econômicos, comerciais, etc.) e 
de desenvolvimento interno.”

De modo coerente com essa preocupação com o crescimento da produção ori-
ginal de conhecimentos científicos e tecnológicos autônomos, Florestan tam-
bém apresentou emendas com o propósito de garantir o financiamento público 
constante das instituições oficiais de ensino e pesquisa. Quatro das emendas 
relativas à Ciência e Tecnologia continham esse propósito.

Florestan acreditava também que o verdadeiro espaço de transformação do sis-
tema educacional era a sala de aula. Em sua concepção, a educação deve ter como 
núcleo a escola e a sala de aula. Para ele,

152 Emenda no 5.452 – Comissão IX (Sistematização), apresentada em 17/7/1987.
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“(...) a sala de aula fica na raiz da revolução social 
democrática: ou ela forma o homem livre ou fica-
remos entregues, de forma mistificadora, a um 
antigo regime que possui artes para readaptar-se 
continuamente às transformações da economia, 
da sociedade e da cultura. Dissociar a sala de aula 
e seu empobrecimento e deterioração brutais é a 
saída para gerar a escola de novo tipo que, por sua 
vez, desencadeará e aprofundará a renovação de 
mentalidade de que carecem os de baixo e os de cima.” 
(FERNANDES, 1989a, p. 24, grifos do autor)

Por reiteradas vezes, o autor repete a pergunta, segundo ele próprio formu-
lada por Karl Marx, “quem educa o educador?”153. A resposta, em todas elas, 
foi sempre a sala de aula. Florestan defende que principalmente em países 
em que a qualidade da educação é “fraca”, o professor assume papel funda-
mental. “Quando a escola se vê despojada de todos os elementos essenciais 
ao desempenho exigente e produtivo de suas funções, como acontece entre 
nós, o professor aparece como o alfa e o ômega do ‘bom’ ou do ‘mal’ ensino” 
(FERNANDES, 1966, p. 444), afirma.

Provavelmente devido a essa convicção, como parlamentar constituinte defen-
deu medidas de valorização das carreiras ligadas ao magistério, como as que 
tratam de aposentadoria especial para esses profissionais154 e a que prevê a ins-
tituição do salário-educação155.

Conclusão

Como foi discutido no início do trabalho, para Florestan o cerne da explicação 
do problema da dependência e do subdesenvolvimento encontra-se na falta de 
autonomia. E a conquista desta autodeterminação depende fundamentalmente, 
para ele, de uma revolução social. Como foi dito, enquanto não ocorrerem as 
mudanças que permitam a todos os brasileiros, ou pelo menos a sua maioria ab-
soluta, classificar-se como cidadãos, não há como falar em capitalismo e muito 
menos em democracia.

153 Ele formula diretamente a questão em O desafio educacional, de 1989, p. 111.
154 Emenda no 18.871 – Comissão IX (Sistematização), apresentada em 13/8/1987.
155 Emenda no 33.975 – Plenário, apresentada em 5/9/1987.
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A revolução burguesa permanece incompleta, pois as classes continuam ir-
realizadas, mesmo as mais abastadas. A realização plena do país enquanto 
nação, e mesmo dos estratos privilegiados, condiciona-se diretamente à 
ascensão dos estratos pobres e oprimidos. Não há senhor enquanto hou-
ver escravos, pois, nestas condições, permanecem todos subordinados às 
potências dominantes e às circunstâncias, presos ao ciclo vicioso perverso 
de dependência e subdesenvolvimento.

A única forma de vencer esse ciclo, para o autor, é permitir a emergência de no-
vos atores capazes de romper os bloqueios que impedem a mudança. Vale lem-
brar que para explicar um fenômeno social, na concepção de Florestan, há de se 
entender suas partes constituintes, que, no caso do capitalismo, são as classes 
sociais. Enquanto essas classes não forem constituídas de forma completa, a 
revolução capitalista também permanece inacabada.

E diante da realidade brasileira, em que as reformas foram proteladas por tanto 
tempo, o pensador via na educação, como discutido, o caminho mais eficaz para 
promover a formação de cidadãos capazes de organizar-se enquanto classe e, 
desta forma, tornar a ordem social brasileira realmente competitiva. No con-
texto de extrema desigualdade do cenário do país, o Estado aparece como fator 
fundamental na instituição de um sistema educacional igualitário, essencial à 
formação adequada dos cidadãos.

Ao longo de seu mandato como deputado constituinte, o autor tentou imple-
mentar as medidas legislativas necessárias para promover a transformação da 
realidade pela qual tanto lutou enquanto sociólogo. Como foi visto, ele dedicou 
praticamente todo o mandato à causa educacional. Buscou implementar uma 
escola exclusivamente pública e gratuita, inclusiva para todos, pois somente 
assim acreditava ser possível instaurar a solidariedade de classes na socieda-
de brasileira. Uma vez que, de sua perspectiva, as classes dominantes sempre 
colocaram-se acima dos demais estratos sociais e mantiveram suas posições pri-
vilegiadas às custas da ultraexploração do trabalho, essa mudança era conside-
rada fundamental para a instauração de uma ordem minimamente equitativa. 
Enquanto os estratos altos não aprendessem suas responsabilidades em relação 
aos demais e ao país – comportassem-se como “verdadeiras elites”, portanto –, 
o país não conquistaria sua independência real.

Como se percebe, como deputado, Florestan trabalhou de forma a unir teoria e 
prática política para implementar seus ideais de como deveria funcionar a so-
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ciedade. Perdeu muitas batalhas, mas também ganhou algumas – conseguiu ver 
aprovadas, ou parcialmente aprovadas, 33 de suas emendas. Graças a uma de 
suas propostas, por exemplo, foi constitucionalizada a obrigação do Estado de 
oferecer educação pública e gratuita, incluindo alimentação e material escolar, a 
alunos de 6 a 16 anos. Conseguiu também obrigar o Estado a garantir o financia-
mento regular de instituições públicas de ensino e pesquisa, além de conseguir 
inserir a autonomia das universidades na Constituição. Por sua iniciativa tam-
bém a nova Carta prevê o salário-educação.

No campo dos direitos individuais, foi devido à sua atuação que filhos nascidos 
fora do casamento ganharam direitos iguais aos dos filhos dos casais legalmen-
te constituídos, e os adotivos passaram a ter o mesmo status dos biológicos. 
Também foi de sua autoria a emenda que garantiu o direito à livre investigação 
de paternidade.

Claro que sua atuação decidida na considerada bancada de esquerda também con-
tribui, ainda que indiretamente, para a aprovação de outras garantias sociais pre-
vistas na Constituição, que, apesar dos muitos problemas, como o retrocesso no 
tratamento conferido à posse da terra, é considerada uma “carta de direitos”.

Observa-se, portanto, que a incursão de Florestan na política partidária ao 
final de sua trajetória, ao contrário do que ele mesmo argumentou para re-
sistir à filiação ao Partido dos Trabalhadores e à candidatura, vista posterior-
mente aparece como fato absolutamente coerente com toda a sua trajetória 
intelectual. Aliás, a coerência foi sempre sua marca mais reconhecida. Se o 
contexto mudou ao longo de sua vida, mudaram também as armas de comba-
te. Os objetivos, no entanto, permaneceram inalterados – a implementação 
de mudanças que impliquem a democratização da sociedade brasileira e sua 
consequente autonomização.

E a política partidária aparece como mais um dos palcos em que o autor atuou 
em defesa daquela que sempre considerou a sua classe, a dos “de baixo”, a daque-
les que nunca tiveram peso ou voz. Agentes de quem, para ele, depende todo o 
destino da sociedade brasileira.





ANA LÚCIA HENRIQUE 417

QUANDO IMAGEM VIRA CASO 
DE DEMOCRACIA: ASPECTOS DA 
DESCONFIANÇA NO CONGRESSO 

NACIONAL BRASILEIRO
Ana Lúcia Henrique

Apresentação

Em discurso na sessão solene de abertura do ano legislativo do Congresso Nacio-
nal em 2010, o presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, comemorou 
a importância do momento para a consolidação da democracia no país. De fato, 
depois de vinte anos sob uma ditadura militar – quando todas as mazelas eram 
atribuídas à falta de democracia – e às vésperas de completar 25 anos de regime 
democrático sem interrupções, o Brasil, que antes figurava nas listas de demo-
cracias “instáveis”, hoje “estabiliza-se” como um país democrático pela Freedom 
House156 desde 1989, quando da eleição direta do primeiro presidente civil após 
o regime militar. Paradoxalmente, durante todo o período democrático, somen-
te três entre dez brasileiros, em média, disseram confiar na instituição central 
da democracia brasileira (HENRIQUE, 2009). O fato não passou despercebido ao 
presidente da outra Casa, senador José Sarney, que lembrou a crônica “vulnerabi-
lidade do Congresso Nacional às críticas” também em discurso, na mesma sessão.

A questão que fundamenta e une os argumentos dos dois presidentes é: como a 
má reputação do Congresso Nacional pode ameaçar a consolidação da democra-
cia no Brasil? Há quase cinquenta anos uma longa tradição culturalista aponta a 
confiança em instituições centrais para a democracia como fator importante para 
a estabilidade, legitimidade e qualidade do regime, por sua influência na parti-
cipação cidadã (ALMOND; VERBA, 1963; INGLEHART, 1988, 1999; PUTNAM,  
1993, 1995; FUKUYAMA, 1995), e associa a desconfiança institucional à má 
avaliação do trabalho de parlamentares envolvidos em denúncias de corrup-
ção e escândalos (DELLA PORTA, 2000; PHARR, 2000; POWER e JAMISON, 

156 O Brasil tem índice 2 de Direitos Civis e de Liberdade Civil, em uma escala decrescente de 7 a 1.
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2005), por sua vez, sujeitos ao viés anti-institucional da cobertura da mídia (POR-
TO, 1996), que deteriora a imagem institucional, refletida na percepção da mesma 
pelo cidadão. Sabe-se que a percepção de uma imagem institucional negativa gera 
má reputação e desconfiança. A confiança em instituições centrais do regime de-
mocrático, por sua vez, é particularmente importante em democracias jovens e em 
processo de consolidação (PUHLE, 2005; LINZ; STEPHAN, 1996; MERKEL, 2004), 
que necessitam de um estoque de capital social para organizar o fluxo de informa-
ções entre cidadãos e governo, para garantir o atendimento de demandas em um 
estado mínimo e para enfrentar possíveis adversidades ao regime (OFFE, 1999; LA-
GOS, 2001). De fato, as instituições democráticas precisam de cidadãos que as “ope-
rem” de forma eficiente. Até porque, como bem coloca Moisés (2006), mesmo que o  
hardware democrático exista, ele de nada vale sem um software que viabilize e otimi-
ze o desempenho do “equipamento”. Sob esta perspectiva, a imagem de instituições 
como o Congresso Nacional gera atitudes ou, nas palavras de Almond e Verba (1963, 
p. 13), “padrões de orientação”, que fundamentam uma cultura “congruente” a uma 
determinada estrutura política. No caso de regimes democráticos, estas orienta-
ções devem fundamentar uma cultura política participante, na qual se destacam 
valores como a confiança e as virtudes cívicas, formada em uma dimensão afetiva, 
pelo orgulho cívico e a satisfação com o regime e, em uma dimensão cognitiva, pela 
compreensão da função das instituições, dos mecanismos de ingresso e participa-
ção (HENRIQUE, 2010). Em resumo, nesta abordagem, a imagem do desempenho 
institucional percebido pelo cidadão constrói uma reputação que, se positiva, gera 
confiança, combustível para a participação cidadã, fundamental para a legitimidade 
e qualidade do regime.

A queda dos índices de confiança política não é fenômeno exclusivamente brasilei-
ro, no entanto. Atinge poliarquias ricas e democracias nascentes e suscita análises 
otimistas e pessimistas. Ao mesmo tempo em que os índices de confiança nas ins-
tituições democráticas caem, as pesquisas nacionais e internacionais apontam um 
aumento do apoio e da adesão à democracia, pelo menos no conceito churchilliano, 
configurando o chamado “paradoxo moderno” em nível mundial. Também no Bra-
sil, a adesão ao regime democrático aumentou: 21 pontos percentuais entre 1989 
e 2006, chegando ao patamar de 65% (MENEGHELLO, 2007). A análise otimista 
associa a rejeição às instituições representativas à reprovação pontual ao desempe-
nho institucional e de seus atores, ou seja, à falta de apoio específico, oriunda de 
uma geração de cidadãos mais escolarizados, com maior renda e, portanto, mais 
exigentes: os chamados cidadãos críticos (INGLEHART, 1999; NORRIS, 1999, 
2009) ou democratas insatisfeitos (DAHL, 2000). Sob esta concepção, portanto, o 
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fenômeno não implica em falta de apoio difuso ou ameaça à democracia, conforme 
o argumento de Easton (1953), que contrapõe os dois tipos de apoio político. Já a 
perspectiva pessimista preocupa-se com a desconfiança como fonte da alienação e 
do estranhamento (disaffection) ao regime (PHARR, 2000; PUTNAM, 2000; NOR-
RIS, 2009) e com o impacto destes índices em democracias não consolidadas, como 
as da América Latina, onde o “software democrático” ainda se encontra em versão 
trial, e a desconfiança generalizada pode solapar a participação política e social, ge-
rando cidadãos cínicos – um verdadeiro oximoro, porque opostos ao civismo, es-
sência da cidadania, na chave clássica, adotada por este trabalho (LAGOS, 2001).

No Brasil, o rendimento médio dos brasileiros que têm ao menos um trabalho 
remunerado e as taxas de escolarização, especialmente entre os jovens, vêm au-
mentando nos últimos anos (Pnad 2008). Estaria aqui também a desconfiança 
política atrelada a uma avaliação do desempenho institucional e dos atores polí-
ticos proveniente de cidadãos mais escolarizados e com maior renda? O estudo 
que fundamentou o presente artigo partiu da busca de evidências de uma cida-
dania crítica brasileira. Acabou por encontrar aspectos peculiares à aplicação de 
uma teoria oriunda de democracias ditas centrais na análise da relação entre 
confiança no Congresso Nacional e democracia, em um cenário de grandes assi-
metrias educacionais e de renda, como o Brasil.

Para aplicar uma teoria estranha157, que utiliza diversos conceitos polissêmicos e 
multidimensionais, como a própria confiança, o artigo adota tipologia própria com-
portando o conceito em duas categorias analíticas: a confiança horizontal – incluin-
do os conceitos de confiança interpessoal, mútua, social, recíproca, entre indivíduos, 
em outras pessoas – e a confiança vertical, abrangendo a confiança dos cidadãos nas 
instituições, a avaliação de desempenho das mesmas, a confiança nos indivíduos en-
quanto atores de uma instituição, a confiança política e o apoio ao regime. Centran-
do foco no segundo escaninho, no qual resta a confiança no Congresso Nacional, 
analisa os diversos aspectos da confiança vertical que acabaram por fundamentar 
o que chamo de “metonímia do Legislativo” e que serão em seguida utilizados na 
análise das segmentações das categorias ótimo/bom e ruim/péssimo dos índices de 
avaliação de desempenho do Instituto Datafolha no período de 2005 a 2008.

Importante ressaltar que a escolha do período teve dois objetivos: verificar 
o perfil dos que mais aprovam e dos que mais reprovam o desempenho dos  

157 Que é de fora, externa, exterior, alheia. Estranho (a) in: Novo dicionário da língua portuguesa 
(FERREIRA, [1982], p. 586).
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parlamentares – e, consequentemente, buscar evidências de uma cidadania crí-
tica também no Brasil – e capturar a influência da divulgação do escândalo do 
mensalão sobre a percepção do desempenho institucional entre os diversos 
segmentos. A hipótese era que a informação negativa maciça sobre o escândalo 
aumentaria o criticismo em todas as segmentações. O fenômeno, no entanto, 
não é tão simples, como de praxe ocorre com tudo o que envolve as relações 
humanas. Os dados sugeriram não só aspectos peculiares da reação do cidadão 
brasileiro aos eventos, como também, e principalmente, da sua relação com 
a instituição máxima da representação. Se por um lado a análise confirmou a 
existência de uma cidadania crítica, potencialmente positiva, também no Bra-
sil, por outro lado, revelou a existência de um tipo de cidadania muitas vezes 
relevada pela literatura original. Em oposição aos críticos, mais escolarizados 
e com maior renda, como os observados nos países centrais pelas pesquisas de 
Inglehart, a análise dos dados mostrou que os mais pobres e com pouca ou ne-
nhuma escolarização são os que mais confiam na instituição máxima da repre-
sentação e mais a aprovam. A constatação é, no mínimo, instigante e merece 
maior atenção. Nesta perspectiva, a confiança assume aspectos de crença, ou 
seja, nada auspiciosa para o regime, de acordo com esta abordagem. Semelhan-
tes aos descritos por Marta Lagos (2000) na América Latina, estes cidadãos, 
chamados aqui de “crentes”, apontam uma perspectiva potencialmente nega-
tiva, penalizando a democracia duplamente: pela baixa participação, na chave 
cívico-republicana, e pelo consequente agravamento da desigualdade dela de-
corrente na dimensão mais contemporânea.

Em se tratando de artigo derivado de uma pesquisa fruto de um programa in-
terinstitucional patrocinado pela própria Câmara dos Deputados e face aos de-
safios enfrentados pela instituição, como observado na sessão de abertura dos 
trabalhos de 2010, o artigo não poderia prescindir de uma perspectiva normati-
va a partir de algumas reflexões. Como a Secretaria de Comunicação – enquanto 
órgão que atua não só na difusão da informação, mas também na melhoria da 
imagem da instituição – pode e deve atuar junto a cada público? Que ações de-
vem ser priorizadas? Levando-se em conta a importância da instituição e o papel 
central que exerce para o regime, as ações de comunicação da Câmara dos Depu-
tados ganham dimensão muito maior, já que extrapolam as fronteiras institu-
cionais, atingindo a qualidade da democracia em que vivem aqueles que a conhe-
cem profundamente, mas também, e principalmente, aqueles que não tiveram 
a oportunidade de desenvolver capacidade cognitiva e sofisticação intelectual 
suficiente para entender sua função e sua importância.
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Aspectos da relação de confiança vertical

Viu-se anteriormente que a ponte entre reputação e qualidade do regime es-
tende-se a partir da confiança, seja ela horizontal – estabelecida entre indivíduos 
em relações nas quais são percebidos como iguais – ou vertical, quando se dá em 
relações percebidas assimetricamente.158 Diferentemente da confiança horizon-
tal, que depende da interação e da reciprocidade, as relações de confiança vertical 
e, em particular de confiança política, se dão entre pessoas animadas e inanima-
das (MOISÉS, 2005b). Mais que isso, entre pessoas e representantes, sejam eles 
simbólicos – standing for representation (PITKIN, 1967), como as instituições –, 
ou mandatários, como os parlamentares, o que aumenta a multidimensiona-
lidade do fenômeno. Sob esta perspectiva, a confiança vertical remete mais à 
segurança, ou à garantia (acepções presentes no termo originário confidence, 
em inglês), do que à reciprocidade (OFFE, 1999; MOISÉS, 2005a), como ocorre 
com a confiança horizontal, normalmente referida em inglês pela palavra trust 
(cf. HENRIQUE, 2009, Capítulo 2). Confiar em instituições implica em saber 
que suas regras, valores e normas são compartilhados e obedecidos pelos seus 
participantes. Logo, os depositários desta confiança (trustees) têm papéis prees-
tabelecidos, desempenho esperado e, como tais, são responsáveis pela imagem 
e reputação da instituição. Nesta dimensão, as instituições exercem o papel de 
mecanismos de mediação, com valores e objetivos coletivos propostos. Mais do 
que ao relacionamento, a confiança política está, portanto, intimamente ligada 
à confiabilidade da instituição e à credibilidade dos seus agentes, mensurada 
pela opinião dos entrevistados declinada nas pesquisas ou surveys, como são 
conhecidas na academia.

Alguns autores ponderam que não se pode falar de confiança quando o agente 
(truster) não “conhece” realmente aqueles que as animam (trustee) (HARDIN, 
1999). É o que ocorre com a confiabilidade da instituição Congresso Nacional 
sob a chave dos sistemas peritos, definidos por Giddens (1990, 1991) como sis-
temas de excelência técnica ou competência profissional que organizam gran-
des áreas dos ambientes material e social em que vivemos hoje. A confiança em  
determinadas instituições como a Igreja, no entanto, assemelha-se à fé 
(HENRIQUE, 2009), ou seja, como vista na perspectiva de Luhmann (2000), 
também representada em inglês pela palavra confidence, nesta acepção traduzida 
para o português como crença.

158 Para uma melhor compreensão da metodologia, ver Henrique (2009, p. 38-40).
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Desta análise, depreende-se que o fenômeno da confiança em instituições pode 
ser analisado em três perspectivas: a perspectiva de Luhmann (2000), na qual a 
confiança se baseia na fé e na crença; a perspectiva de Giddens (1991), em que a 
confiança está intimamente ligada à segurança e aos mecanismos dos sistemas 
abstratos; e a perspectiva de Offe (1999), que associa a percepção subjetiva da 
confiança em instituições ao conhecimento e à avaliação de desempenho da 
mesma. A utilização de cada perspectiva depende das características do obje-
to, sendo que nas duas primeiras a percepção subjetiva da confiança política e 
em instituições advém do conhecimento dedutivo ou, pelo menos, do “conhe-
cimento indutivo fraco”, assim qualificado por Giddens (1991, p. 93). Já na 
terceira, a percepção se dá indutivamente, a partir da experiência e do conhe-
cimento, e depende, portanto, da escolarização e da capacidade cognitiva dos 
cidadãos. Esta é a perspectiva considerada positiva para a qualidade do regime 
pela literatura culturalista da cepa de Almond e Verba (1963).

Nas duas primeiras perspectivas, a confiança (confidence) não resulta apenas da 
avaliação do desempenho, porque nem sempre os mecanismos que garantem o 
funcionamento do objeto da confiança são conhecidos. Em resumo, “confiança 
(trust) é um tipo de fé (faith), em que a crença (confidence), adquirida a partir de 
resultados prováveis, expressa um compromisso e não somente uma compreen-
são cognitiva” (GIDDENS, 1990, p. 27)159. No caso das instituições, pressupõe-
se a crença (a busca da segurança) de que o objeto da confiança simplesmente 
funciona porque tem de funcionar, ou porque sempre funcionou. A partir da 
visão sistêmica de Giddens (ib., p. 35 et. seq.), a confiança vertical e, em parti-
cular, a confiança política dependem não só do conhecimento, da missão e do 
desempenho institucional e dos “operadores”, mas também de uma “fé cega” na 
“autenticidade do conhecimento perito160 que eles aplicam”, oriunda da igno-
rância sobre o funcionamento do sistema, cuja ciência é reservada aos expertos. 
Passa, assim, a depender da fortuna – ou do risco, conceito que substitui aquele 
termo na modernidade, consciente ou não, calculado ou não –, e não mais da 
virtu unicamente, como ocorre na perspectiva de Offe.

De fato, a maioria dos entrevistados de surveys não conhece sequer as atribui-
ções do Congresso Nacional (BRASIL, CF, art. 48), o processo legislativo, o re-
gimento interno conjunto e/ou de cada uma das Casas, nem as prerrogativas 

159 “Trust, in short, is a form of ‘faith’, in which the confidence vested in probable outcomes ex-
presses a commitment to something rather than just a cognitive understanding”.

160 “Expert knowledge” (cf. nota GIDDENS, 1991, p. 35).
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dos deputados e senadores, entre outras informações públicas e escritas. Que 
dizer dos mecanismos de negociação e de outras funções não escritas, mas 
inerentes à instituição política? Este conhecimento é restrito a poucos peri-
tos: servidores especializados, consultores, políticos, entre outros expertos.

Além disso, na perspectiva de Giddens, a confiança sustenta-se em dois ti-
pos de compromisso: os “com rosto”, ou seja, feitos em copresença (e na 
modernidade esta copresença pode ser midiada), comuns na confiança in-
terpessoal, e os “sem rosto”, aqueles que ocorrem na relação de confiança 
em seres inanimados, como as instituições. Os compromissos com rosto, no 
entanto, tendem a ser “imensamente dependentes” do que Giddens chama 
de “postura dos representantes” ou dos “operadores do sistema” (GIDDENS, 
1991, p. 89 et. seq.). Em todas as instituições, a interface entre os com-
promissos sem rosto e os compromissos com rosto – ou seja, a percepção 
do representante ou do operador do sistema – ocorre nos “pontos de aces-
so”, ou seja, “pontos de conexão entre indivíduos ou coletividades leigas e 
representantes de sistemas abstratos” (ib., p. 91). Daí porque a confiança 
nas instituições é “fortemente influenciada” por experiências em “pontos de 
acesso” e “atualizações de conhecimento” dos meios de comunicação.

Confiabilidade das instituições e credibilidade dos atores: 
a metonímia do Legislativo

De acordo com Giddens, os pontos de acesso podem ser tanto “pontos de vul-
nerabilidade quanto junções nas quais a confiança pode ser mantida e reforça-
da” (GIDDENS, 1991, p. 91). Em se tratando do Congresso Nacional, as pes-
quisas mostram que estes momentos têm sido fonte de grande vulnerabilidade 
e as atualizações de conhecimento da mídia, na maior parte das vezes, afetam 
negativamente a confiança na instituição, porque marcada por um “forte viés 
anti-institucional” (PORTO, 1996). Ocorre que, diferentemente de outras ins-
tituições, os “pontos de acesso” ao sistema Congresso Nacional são muito mais 
constantes e as “atualizações de conhecimento” são bem mais frequentes. Há 
“atualizações de conhecimento” diárias da mídia e inúmeros “pontos de aces-
so” periódicos, como as eleições, as ações de Relações Públicas e de Comunica-
ção Institucional, além de outros tantos momentos em que o cidadão entra em 
contato não só com a instituição, mas principalmente com seu representante e 
outros “operadores do sistema”, muitos desconhecidos da própria instituição.

Na verdade, os “compromissos com rosto” dos parlamentares não dependem uni-
camente dos “pontos de acesso” e da relação mediada pela instituição – até porque 
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começam bem antes, ainda no “corpo a corpo” eleitoral, e não cessam a partir do 
momento em que o candidato “toma posse” do papel institucional. A relação de 
confiança entre o eleitor e o candidato é muitas vezes horizontal inicialmente. O 
candidato fala diretamente com o eleitor, mesmo que de forma mediada; estabe-
lece vínculos e, mais que isso, é “escolhido” como representante ou incumbent e, no 
cargo, precisa prestar contas (accountability) do seu desempenho, ou seja, depende 
de reciprocidade. O mesmo tipo de confiança não ocorre com os “rostos” de outras 
instituições públicas, como o Judiciário e o Executivo, em cargos não eletivos.

O termo Congresso Nacional é constantemente usado como acepção de “parla-
mentar”, o que, a meu ver, configura metonímia, reforçada pela mídia e muitas 
vezes até por uma desatenção na academia. É comum a divulgação dos resultados 
da avaliação de desempenho dos congressistas como índices de avaliação da pró-
pria instituição Congresso Nacional. A metonímia é uma figura de linguagem que 
consiste no emprego de um termo por outro e que evidencia uma relação de seme-
lhança ou a possibilidade de associação existente na percepção subjetiva das mes-
mas. Dentro desta perspectiva pode-se entender o contágio da falta de credibili-
dade dos parlamentares para a confiabilidade da instituição Congresso Nacional.

Viu-se que a literatura, o senso comum e a mídia apontam uma relação entre a 
confiança em instituições e, em particular, a confiança no Congresso Nacional e 
a divulgação de denúncias de corrupção envolvendo seus atores. A queda dos ín-
dices de confiança resulta, nesta abordagem, da frustração das expectativas dos 
cidadãos com relação à legitimidade da instituição, à aderência aos princípios para 
a qual foi criada e, principalmente, à atuação daqueles que a operam – no caso 
do Congresso, os representantes diretos (OFFE, 1999; NORRIS, 1999; MOISÉS, 
2005a). Assim, se os deputados e senadores são os principais atores na percepção 
subjetiva do cidadão, nada mais natural do que as acusações de corrupção e os es-
cândalos a eles relacionados funcionarem como um grande redutor da confiabilidade 
da instituição, não somente pelo não cumprimento da missão institucional – que na 
percepção subjetiva do cidadão parece ser tão somente a elaboração das leis –, 
mas principalmente pela redução da credibilidade dos “compromissos com rosto”, 
estabelecidos pelos atores. No caso de uma instituição primordial para o funcio-
namento do regime, a metonímia pode ter grandes consequências sociais.

De fato, a literatura clássica aponta que em nenhum outro regime a probida-
de é tão importante quanto na democracia (MONTESQUIEU, [1748] 1974, 
p. 39). É da natureza do governo republicano que o povo, como um todo, ou 
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somente uma parcela do povo, possua o poder soberano. Logo, sem uma re-
lação de confiança entre representados e representantes – avaliados pela sua 
virtu161 (MAQUIAVEL, [1532] 2006), contemporaneamente medida pelos ín-
dices de desempenho –, a democracia não pode funcionar, já que, nas palavras 
de Montesquieu, a virtude (vertu162) é o princípio que a constitui. “Quando 
essa virtude desaparece, [...] cada cidadão é como escravo que fugiu da casa de 
seu senhor; chama-se rigor o que era máxima; chama-se imposição o que era 
regra; chama-se temor o que era respeito (MONTESQUIEU, p. 50)”, ou seja, a 
democracia, enquanto governo do dêmos, desaparece por definição.

A 52ª Legislatura (2003-2007) foi considerada como a de maior número de escân-
dalos da Nova República até 2008, de acordo com levantamento publicado no site 
G1163. O Ibope Opinião em 2005164 obteve índices de confiança de 24% para o Sena-
do Federal e de 21% para a Câmara dos Deputados, o que colocava aquelas institui-
ções nos últimos lugares do ranking, só perdendo para os partidos políticos (12%) 
e os políticos (11%). Na prática, políticos, partidos e Congresso são percebidos e 
classificados pelos cidadãos “imperitos” em uma só classe: a política (POWER e  
JAMISON, 2005, p. 71). A associação entre Congresso e partidos já foi comprovada 
por Power e Jamison (2005) em 17 países da América Latina a partir de dados do 
Latinobarómetro. Mais um motivo para o escândalo do mensalão – a denúncia de 
pagamento de mesada a parlamentares pelo partido do governo – ter abalado tanto 
a credibilidade da instituição. Ele teve um efeito sinérgico, porque envolveu diversas 
instituições associadas: políticos, partidos e Congresso Nacional.

A experiência com o cidadão que visita o Palácio do Congresso Nacional dá in-
dícios de que os atores e as instituições são classificados como pertencentes a 
uma mesma categoria e confundidos pelos visitantes, sendo que muitos sequer 
conseguem diferenciar os membros, cada Casa do Parlamento, e até mesmo pro-
curam no Congresso outros políticos eleitos, como o presidente da República e 
representantes das assembleias estaduais e das câmaras municipais.

161 Virtu aqui no sentido de Maquiavel “qualidade do homem que o capacita a fazer grandes feitos”.
162 Verbete vertu: (litt.) disposition constante qui porte à faire le bien e à éviter le mal. (Dicionário 

francês. Le petit larousse illustré, 2004)
163 Disponível em: <http://g1;globo.com/Notícias/0,,PIO65275-5601,00.html>. Acesso em: 29 

fev. 2008.
164 Disponível em: http://www.ibope.com.br/opp/pesquisa/opiniaopublica/download/opp098_

confianca_portalibope_ago05.pdf. Acesso em: 10 nov. 2009.
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As pesquisas disponíveis também confirmam, de certa forma, a suspeita. Na sé-
rie histórica, quando as duas Casas do Congresso são analisadas separadamen-
te, a confiança na Câmara dos Deputados é sempre menor do que a no Senado 
Federal. Tal relação não necessariamente reflete uma repercussão fidedigna dos 
eventos. No auge do escândalo envolvendo o senador Renan Calheiros, em se-
tembro de 2007, a Câmara manteve os piores índices de confiança do Congres-
so: 12,5% contra 14,6% no Senado Federal (cf. Tabela 1).

Tabela 1
Índices de confiança em cada Casa do Congresso Nacional 

Brasil (2003-2008)

Período Câmara dos  
Deputados (%)

Senado Federal (%) Instituto

set/03 30% 35% Ibope Opinião

mai/05 21% 24% Ibope Opinião

set/07 12,50% 14,60% AMB

jun/08 24% 33% AMB

Fonte: Ibope Opinião/AMB.

Antes da entrevista de Roberto Jefferson, no dia 6 de junho de 2005, considerado 
neste artigo o marco inicial do escândalo do mensalão, o desempenho dos depu-
tados era reprovado por 38% dos entrevistados, enquanto a reprovação ao desem-
penho dos membros do Senado Federal era de 33% de acordo com o Datafolha. 
Já o desempenho dos parlamentares em conjunto era considerado ruim/péssimo 
por 36%. Após a entrevista, os deputados foram reprovados por 42% dos entre-
vistados (mesmo índice dos parlamentares em conjunto), enquanto a avaliação 
dos senadores só foi ruim ou péssima para 36% dos entrevistados165. Importante 
ressaltar que o Congresso Nacional é a instituição que mantém índices de confia-
bilidade mais próximos dos de confiança horizontal (HENRIQUE, 2009). Entre as 
duas câmaras, a Casa do Povo é, provavelmente, a instituição que mantém uma 
relação mais próxima e “pessoal”. Não é de estranhar que o brasileiro desconfie 
mais daqueles que o representam mais diretamente. Ainda sob a perspectiva de 
Giddens, é com os deputados, enquanto representantes do povo, que o compro-
misso com rosto se dá de forma mais frequente, já que seus mandatos expiram a 
cada quatro anos, enquanto o mandato dos senadores é de oito anos.

165 Dados do Instituto Datafolha.
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Os dados do Datafolha também apontam uma associação entre reprovação 
ao desempenho e repercussão de escândalos envolvendo parlamentares. Os 
mais altos índices de reprovação no período analisado vieram na esteira de 
eventos com grande divulgação: a entrevista do deputado Roberto Jefferson 
denunciando um esquema de compra de votos, posteriormente apelidado de 
mensalão; a dança de uma deputada comemorando a não cassação de um co-
lega supostamente envolvido no mesmo escândalo, conhecida como Dança da 
Pizza ou Dança em Plenário; e as denúncias de pagamento de despesas pesso-
ais do senador Renan Calheiros, então presidente do Senado Federal, por uma 
empreiteira, escândalo que ficou conhecido como Caso Renan, iniciado em maio 
de 2007, mas que teve seu auge em outubro, quando do afastamento da Presi-
dência do Senado, e a volta em novembro daquele mesmo ano (cf. Gráfico 1). 
O maior índice de reprovação ao desempenho dos parlamentares medido pelo 
Instituto Datafolha foi em 1993 – 56% – na esteira do escândalo dos anões do 
orçamento. O Instituto Datafolha iniciou a avaliação de desempenho dos con-
gressistas naquele ano, tendo como objeto os parlamentares eleitos em 1990.166

Só o escândalo do mensalão foi responsável por dois dos três piores índices de 
avaliação de desempenho dos “rostos” do Congresso Nacional na Nova Repúbli-
ca: 48% de reprovação em agosto de 2005 (auge do escândalo) e 47% em abril de 
2006, mês do episódio conhecido como Dança no Plenário, quando uma depu-
tada comemorou a não cassação de um colega acusado de envolvimento no mes-
mo escândalo. Pela popularidade do escândalo, por sua repercussão na mídia e 
pelas suas consequências para a confiança, a percepção de imagem e a reputação 
do Congresso Nacional, o trabalho concentra-se na análise da avaliação de de-
sempenho dos parlamentares e senadores no período de 2005 a 2008, obtidas 
pelo Instituto Datafolha167. O recorte temporal é mais abrangente para permitir 
a comparação com um escândalo que teve como principal protagonista o então 
presidente do Senado Federal – Caso Renan.

166 Informação prestada por Luciana Chong, do Instituto Datafolha, em fevereiro de 2009.
167 Disponível em: <http://datafolha.folha.uol.com.br/po/po_index.php#>.
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Gráfico 1

Avaliação de Desempenho de Deputados e Senadores 
Brasil, Mai 2005 / Nov 2008

O gráfico mostra que o mais alto índice de reprovação do período (48%, em 
agosto de 2005) ocorreu pela repercussão da entrevista do deputado Roberto 
Jefferson, fato que alcançou penetração em todas as segmentações da pes-
quisa, embora com peso diferente, evidenciando uma forte associação entre a 
divulgação da informação sobre o escândalo e a reação do entrevistado.

Informação e avaliação de desempenho

Em maio de 2005, a reprovação ao desempenho dos parlamentares era de 36%. 
Em survey realizado logo após a entrevista do deputado Roberto Jefferson 
à Folha de S.Paulo, em 6 de junho de 2005, 42% dos entrevistados consideraram 
o desempenho dos congressistas como ruim ou péssimo (cf. Gráfico 1). Destes, 
56% disseram estar bem informados do fato. Por outro lado, só 25% dos que 
disseram não ter tomado conhecimento do escândalo avaliaram o desempenho 
dos congressistas da mesma forma, sendo que 27% deles, ao contrário, apro-
varam o desempenho dos mesmos (somatório das categorias ótimo e bom) no 
período (cf. Tabela 2). Os desinformados foram muito mais benevolentes. Logo, 
pode-se inferir que o acesso à informação esteve diretamente associado à ava-
liação do desempenho. Sete entre dez entrevistados tomaram conhecimento do 
fato, e apenas 1/4 dos brasileiros desconheciam o escândalo quando ele come-
çou (cf. Tabela 2).
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Tabela 2

Avaliação de desempenho dos parlamentares x Conhecimento do mensalão 
Jun 2005

Avaliação tomou  
conhecimen-

to (%)

bem  
informado 

(%)

+/–  
informado 

(%)

mal 
informado 

(%)

Desconhece 
(%)

Ótimo/bom 11 7 12 14 27

Regular 39 35 38 44 36

Ruim/péssimo 47 56 48 36 25

Não sabe 3 2 1 6 12

(%)Total de 
entrevistados

75 19 38 18 25

Fonte: Datafolha. 
Data do campo: 16/6/2005 e 17/6/2005. 

Um mês depois, em julho, a percentagem de pessoas informadas sobre o es-
cândalo subiu para 84%, ou seja, menos de 1/6 dos brasileiros, portanto, ainda 
desconheciam o escândalo, conforme tabela a seguir.

Tabela 3

Avaliação de desempenho dos parlamentares x Conhecimento do mensalão 
Jul 2005

Avaliação tomou 
conhecimento 

(%)

bem 
informado 

(%)

+/– 
informado 

(%)

mal 
informado 

(%)

Desconhece 
(%)

Ótimo/bom 9 9 8 11 21

Regular 36 37 36 33 36

Ruim/péssimo 50 51 51 45 23

Não sabe 5 3 4 10 19

(%) Total de 
entrevistados

84 23 44 17 16

Fonte: Datafolha. 
Data do campo: 21/7/2005.



PARA ALÉM DAS URNAS430

Em abril de 2006, os congressistas receberam a terceira pior reprovação da Nova 
República (47%), repercutindo a dança da deputada Angela Guadagnin, em ple-
nário, comemorando a não cassação de um colega acusado de envolvimento no 
mesmo escândalo. Em uma pesquisa da CNT/Sensus naquele mês, 60,3% dos 
entrevistados disseram ter conhecimento da “dança”. Ambos os escândalos tive-
ram ampla divulgação da imprensa em geral, em particular da TV. 

No Brasil, 76% dos entrevistados escolheram a TV como o meio mais utilizado 
para obtenção da informação (CNT Sensus 2007). Em um país onde a taxa de 
analfabetismo é de 10% (Pnad 2008) – o que equivale a dizer que cerca de 14,2 
milhões de brasileiros acima de 15 anos ainda não conseguem ler ou escrever 
um bilhete simples –, não é surpresa que o jornal seja escolhido por apenas 6,4% 
dos entrevistados como a principal fonte de informação. Também não é difícil 
entender porque a TV é considerada a principal formadora da percepção subje-
tiva sobre o Congresso Nacional e sobre seus atores.

As pesquisas mostram que a informação também reduz o desinteresse e o des-
conhecimento dos entrevistados revelado pelos índices de não resposta à pes-
quisa. Entre os que se disseram bem informados sobre o mensalão, os índices 
de não resposta variaram entre 2% e 3%, ou seja, foram praticamente nulos se 
considerarmos a margem de erro da pesquisa (2%). Com relação ao conheci-
mento do episódio Dança em Plenário, apenas 3,3% dos entrevistados disseram 
que não sabiam ou não responderam. A não opinião sobe para 7% na avaliação 
de desempenho em geral, no período.

A informação também influencia a participação política, pelo menos se consi-
derarmos “a resposta das urnas”. De acordo com pesquisa realizada por Rennó 
(2008), os parlamentares citados em escândalos da 52ª Legislatura tiveram me-
nos sucesso eleitoral em 2006. Mais um indicativo de que a informação – aqui 
sem um juízo de valor quanto à veracidade e à fidedignidade aos fatos – influen-
ciou a atitude do cidadão.

O perfil da confiança e da desconfiança em relação  
ao Congresso Nacional 

A literatura aponta um forte viés anti-institucional na cobertura da mídia so-
bre o Congresso Nacional (PORTO, 1996) e especula possíveis consequências 
da mesma para a qualidade do regime, pela valência das notícias. Na pesquisa 
fonte deste artigo, pretendeu-se em primeiro lugar conhecer quem são aque-
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les que aprovam e que reprovam o desempenho dos deputados e senadores. 
Em seguida, analisar como o cidadão, distribuído nas diferentes segmenta-
ções, reage à cobertura da mídia, no caso negativa, para, desta forma, tentar 
investigar a influência da informação na avaliação de desempenho dos parla-
mentares e, pelo que chamo de metonímia do Legislativo, da instituição. Em 
resumo, ao contrário de avaliar a qualidade e a quantidade de notícias positi-
vas e negativas sobre o fato, a pesquisa buscou entender como a informação 
negativa foi percebida na diferentes segmentações a partir da avaliação do 
desempenho subsequente à divulgação.

O ceticismo pode estar na origem do cinismo, oposto ao civismo (LAGOS, 2000, 
2001; BAQUERO, 2003; MOISÉS; CARNEIRO, 2008; MOISÉS, 2005a). Nem 
toda desconfiança, no entanto, indica problemas para a cidadania. Viu-se ante-
riormente que baixos índices de confiança política podem indicar a desaprova-
ção pontual ao desempenho dos atores políticos, revelando antes uma cidadania 
crítica (INGLEHART, 1999; NORRIS, 1999, 2009) e atenta, manifestada por 
democratas insatisfeitos (DAHL, 2000), potencialmente participantes. Nesta 
perspectiva, portanto, a queda dos índices de confiança nas instituições demo-
cráticas internacionais (MORLINO, 1998; POWER e JAMISON, 2005; DAHL, 
op. cit.) e nacionais (MOISÉS, 2005a, 2005b) deriva da crítica de cidadãos cada 
vez mais bem informados e exigentes, que, egressos do mundo das necessida-
des (INGLEHART, 1988, 1999, 2003), não hesitam em confirmar sua opção pelos 
princípios democráticos – pelo menos enquanto melhores do que os princípios de 
qualquer outro regime conhecido – e não podem deixar de exigir mais dos repre-
sentantes. Tal desconfiança é, portanto, benéfica, porque incentiva a participação 
dos cidadãos e a accountability dos representantes, na acepção da cidadania auto-
confiante de Almond e Verba. A informação sobre o papel da instituição e sobre o 
funcionamento da mesma ganha relevância, portanto, para estes autores. 

No Brasil houve um aumento da renda, da escolaridade, do acesso à informa-
ção e da qualidade de vida nos últimos anos (Pnad 2008), e a adesão ao regime 
democrático aumentou 21 pontos percentuais entre 1989 e 2006, chegando ao 
patamar de 65% (MENEGHELLO, 2007), e a desconfiança no Congresso Nacio-
nal é de, em média, 33%, de acordo com levantamento da autora. Ocorre que a 
teoria culturalista, originária dos Estados Unidos, desenvolveu testes empíricos 
a partir de democracias sem os graus de assimetria econômica e educacional 
observados no nosso país. Aqui, o aumento da escolarização e da renda não 
ocorre de forma universal. A democracia formal ainda não assegura a igualdade 



PARA ALÉM DAS URNAS432

de oportunidades para todos, e os valores da cultura cívica verde-amarela não 
variam da mesma maneira nem têm a mesma acepção daqueles dos países onde 
o azul, vermelho e branco predominam no pavilhão nacional. Estaria a repro-
vação ao desempenho do Congresso Nacional também aqui atrelada a cidadãos 
mais escolarizados e com maior renda ou a reprovação simplesmente reflete 
uma reação à informação restrita a estes segmentos?

Em períodos em que o Congresso Nacional é objeto de uma cobertura maciça, 
no entanto, a informação é distribuída de forma mais universalizada – e aqui 
mais uma vez reitero que não a qualifico quanto à veracidade e à fidedignidade 
ao fato – e pode ser “adquirida” também pelos menos escolarizados, desde que 
veiculada de forma objetiva, pontual e por meios não escritos, principalmente, 
já que, desta forma, não exclui nem mesmo os analfabetos. Este é o tipo de in-
formação preponderantemente televisiva, veiculada não somente pelos notici-
ários, mas também pela “opinião” das personagens de novela, dos “jornalistas” 
em programas de “aconselhamento”, pelos apresentadores e âncoras.

A TV é seguramente o maior difusor universal da informação no Brasil. Ela é o se-
gundo bem durável mais comum entre os auferidos pela Pesquisa Nacional de Amos-
tragem de Domicílios (Pnad 2008), só perdendo para o fogão (98,2%). Presente na 
quase totalidade dos domicílios permanentes (95,1%), a TV é o meio mais utilizado 
como fonte de informação para os brasileiros (76,1% – CNT/Sensus 2007). O rádio 
só é encontrado em 88,9% dos lares. O escândalo do mensalão foi exaustivamente 
veiculado em inúmeros momentos da programação televisiva. Viu-se anteriormen-
te que 84% dos brasileiros tomaram conhecimento dele. Logo, espera-se que tenha 
provocado uma reação negativa e um criticismo maior entre todos os segmentos.

Os dados da pesquisa Datafolha168, expostos no Gráfico 2, mostram o percentual 
válido de entrevistados que avaliaram negativamente a atuação dos deputados e 
senadores (somatório das categorias “ruim” e “péssimo”) no período de maio de 
2005 a novembro de 2008, dentro de três segmentações de escolaridade: ensino 
fundamental, médio e superior. A soma dos índices não é cem, portanto.

168 A pesquisa do Datafolha é realizada por amostragem, com abordagem em pontos de fluxo po-
pulacional, com cotas de sexo e idade, e sorteio aleatório dos entrevistados. O universo da pes-
quisa é a população brasileira urbana com 16 anos ou mais, dividida em quatro subuniversos 
que representam as regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Norte/Centro-Oeste. Em cada subuniverso, 
os municípios são agrupados e sorteados de acordo com seu porte. A margem de erro é de 2 
pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.
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Gráfico 2
Percepção de Desempenho Negativo por Escolaridade 

Brasil, Mai 2005 / Nov 2008

Obs.: Desempenho negativo corresponde ao somatório das respostas válidas para as 
categorias “ruim” e “péssimo”.

Os dados sinalizam uma associação direta entre escolaridade e reprovação ao de-
sempenho dos parlamentares. Os mais escolarizados são os que, em geral, mais 
desaprovam o desempenho parlamentar (média de 54%, contra 40% na amostra 
como um todo). Observa-se ainda da distribuição das frequências no Gráfico 2 
que a informação negativa vinculada ao escândalo e disseminada a partir da en-
trevista, em junho de 2005, repercutiu, no caso, elevando o criticismo em todos 
os níveis. A repercussão entre os menos escolarizados, no entanto, foi menor. A 
influência do acesso à informação já se evidencia antes do fato considerado como 
gatilho do escândalo. No período chamado de “pré-escândalo” – anterior à entre-
vista do presidente do PTB, o então deputado Roberto Jefferson (RJ), à Folha, 
em 6 de junho de 2005169 –, a reprovação concentrava-se nos cidadãos com, no 
mínimo, educação superior incompleta. O escândalo, na verdade, já se delineava 
desde setembro de 2004170, mas, até então, a divulgação era restrita aos jornais 
– mídia utilizada para informação por apenas 6,4% dos brasileiros (CNT/Sensus 
2007), particularmente os mais escolarizados. Os analfabetos e os analfabetos 

169 JEFFERSON denuncia mesada paga pelo tesoureiro do PT. (Folhaonline. São Paulo, 6 jun 2005) 
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u69402.shtml. Acesso em: 
19 mar. 2009.

170 ENTENDA a pré-história do mensalão. (Folhaonline. São Paulo, 7 jun. 2005) Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u69465.shtml. Acesso em: 29 fev. 2008.
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funcionais – pessoas acima de 15 anos com até 4 anos de estudo – não tiveram 
igualdade de acesso aos dados da mídia escrita, que exige, inclusive, maior so-
fisticação intelectual para compreensão. O Datafolha considera a entrevista de 
Roberto Jefferson à Folha como marco inicial do mensalão. Por isso, 6 de junho 
é considerada a data do início do escândalo, nesta pesquisa.

Os segmentos médios reagiram bem mais ao estopim do escândalo, aumentan-
do a reprovação em 10 pontos percentuais. Entre os com nível superior, o au-
mento foi de 4 pontos percentuais – importante ressaltar que a diferença já era 
de 13 pontos percentuais para com os outros segmentos em maio de 2005 – e 
entre os menos escolarizados houve aumento de apenas 1 ponto percentual. O 
fenômeno pode indicar que, embora o acesso à informação ainda seja privile-
giado – e no princípio a divulgação restringiu-se à imprensa escrita –, basta que 
ele se expanda, seja veiculado por mídias de maior penetração, e que atinja indi-
víduos com capacidade cognitiva e sofisticação intelectual suficientes para que 
repercuta. O mesmo pode não ocorrer quando os indivíduos não têm condições 
cognitivas mínimas para entender a informação que está sendo prestada, como 
será observado mais adiante.

No mês da entrevista, a reprovação entre os com nível médio e superior começou 
a se diferenciar com relação aos entrevistados com instrução até o ensino fun-
damental – infelizmente o Datafolha não separa os analfabetos e os analfabetos 
funcionais deste grupo. Em julho, com a informação sobre o escândalo bem dis-
seminada, o criticismo se igualou nos segmentos médios e superiores e cresceu 
entre os menos escolarizados. Depois voltou a ser consideravelmente maior entre 
os entrevistados com, no mínimo, ensino superior incompleto, distanciando-se 
ainda mais dos segmentos de escolaridade inferior, indicando um caráter difuso 
da associação. Na verdade, quando se analisa a pesquisa em números absolutos, 
a diferença entre os menos escolarizados e os segmentos médios cresce, já que o 
índice de não resposta entre os primeiros é maior. A não resposta é normalmente 
associada ao desinteresse e à incompreensão da pergunta.

Ressalte-se que a Dança no Plenário, conhecida por 60,3% dos entrevistados, de 
acordo com o CNT/Sensus, repercutiu muito mais entre os com nível superior 
de escolarização, com 67% de reprovação ao desempenho parlamentar contra 
47%, que entre todos os entrevistados, ou seja, vinte pontos percentuais de di-
ferença. Por ocasião da entrevista de Roberto Jefferson, a reprovação entre os 
segmentos mais escolarizados era de 56% e de 52% (junho de 2005 e julho de 
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2005), contra 42% e 46%, respectivamente, na pesquisa como um todo: uma 
diferença de dez pontos percentuais, em média. A reação ao episódio em que a 
parlamentar dançou em plenário comemorando a não cassação de um colega foi 
diretamente proporcional à escolarização: aumento de 4, 7 e 11 pontos percen-
tuais entre os com nível fundamental, médio e superior, respectivamente.

A meu ver, a compreensão daquele episódio demandava um maior grau de sofis-
ticação intelectual e de capacidade cognitiva, porque a identificação do comporta-
mento inadequado dependia de uma série de associações, como a falta de decoro, 
por exemplo, muito mais complexas do que as acusações de “compra” de voto dos 
parlamentares, reveladas pela entrevista de Roberto Jefferson. O episódio ficou co-
nhecido como Dança da Pizza, um nome que remete a outras associações, como a 
impunidade, o descaso para com o eleitor e a falta de accountability do parlamentar. 

A existência de cidadãos críticos, de acordo com a literatura, está condicionada 
à associação entre maior escolaridade e maior renda. Os dados evidenciam que 
os segmentos de maior renda são aqueles que mais criticam o desempenho dos 
membros do Congresso Nacional, principalmente nos períodos mais afastados 
dos eventos em que houve divulgação maciça de notícias negativas envolven-
do a instituição. Isto evidencia uma tendência, ou para usar a terminologia de 
Easton, uma relação difusa e não específica associando diretamente a renda à 
reprovação ao desempenho. Sob esta perspectiva, o criticismo maior entre as 
camadas mais escolarizadas e de maior renda indica a existência de uma cidada-
nia crítica também no Brasil.

A distribuição da reprovação ao desempenho dos parlamentares pelas diferen-
tes faixas de renda familiar foi feita em dois momentos, devido à mudança na 
metodologia da pesquisa, que, a partir de maio de 2006, passou a ser distribuída 
em quatro segmentos: até 2 salários mínimos (SM), de 2 a 5 SM, de 5 a 10 SM, 
acima de 10 SM. Mais uma vez, a maior segmentação revelou que há grande di-
ferença entre os segmentos de mais baixa renda, evidenciando o fosso existente 
dentro da parcela com rendimento inferior.
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Gráfico 3
Percepção de Desempenho Negativo por Renda 

Brasil, Mai 2006 / Nov 2008

Obs.: Desempenho negativo corresponde ao somatório das respostas válidas para as 
categorias “ruim” e “péssimo”.

Observa-se pelo Gráfico 3 que, em períodos mais afastados da eclosão do es-
cândalo, a renda associa-se diretamente ao criticismo, bem menor entre os que 
recebem até dois salários mínimos, com média de 35%, contra 55% nos segmen-
tos com mais de dez salários mínimos.

Note-se que, nos períodos de maior repercussão do escândalo, entre eles o de 
maior reprovação ao desempenho (agosto de 2005), os segmentos médios de 
renda se igualam aos segmentos superiores, se considerarmos a margem de erro 
de 2% (cf. Gráfico 4). No período de maior divulgação do escândalo, o criticismo 
não mantém a mesma relação direta com a renda familiar, e tende a oscilar entre 
os segmentos superiores e médios. Como ocorre com a escolarização, a base da 
pirâmide da renda continua entre os menos críticos, evidenciando mais uma vez 
o peso da associação entre anos de estudo e renda familiar.

A aproximação entre o segmento médio e o segmento superior ocorreu também 
com relação à escolaridade, mas somente em julho de 2005, quando se iguala-
ram, o que revela que a escolarização está mais associada à resposta à informa-
ção (no caso negativa) do que a renda. Uma possível explicação é a existência de 
segmentos médios de renda com alta escolarização e o gargalo do nosso sistema 
de ensino, que ainda concentra a escolarização nos segmentos médios e, princi-
palmente, superior, entre os de maior renda.
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Gráfico 4
Percepção de Desempenho Negativo por Renda 

Brasil, Mai 2005 / Abril 2006

A reação crítica à entrevista de Jefferson foi maior entre a classe baixa (até 
cinco salários mínimos) e a classe média (segmento entre 5 SM e 10 SM). Na 
classe média alta e alta (acima de 10 SM) a reação foi nula. Observa-se no Grá-
fico 4 que o episódio da Dança em Plenário repercutiu mais universalmente 
entre as duas camadas de renda mais baixa do que o fez entre as de escolari-
zação. Os dados mostram que a escolarização mais do que a renda importou 
na reação negativa à forma como a parlamentar comemorou a não cassação 
do colega, o que reforça a ideia da necessidade de sofisticação intelectual e de 
capacidade cognitiva, normalmente maior entre os mais escolarizados, para 
avaliar a dimensão do fenômeno.

Reitere-se que, além de aumentar a reprovação em 14 pontos percentuais, o 
evento repercutiu duramente na aprovação entre os segmentos de maior ren-
da, que caiu 50% em abril de 2006. Em todo o período os de menor renda 
são os menos críticos, embora também reajam à divulgação dos escândalos. 
Os segmentos de cinco a dez salários mínimos e de mais de dez salários mí-
nimos não parecem se diferenciar tanto, como ocorre entre os níveis médio 
e superior de escolarização. Isto pode indicar que a opinião da classe média 
acompanha a das classes mais altas no que se refere ao criticismo ao desem-
penho do Congresso Nacional. O criticismo associa-se à renda, mas o nível 
de escolarização e, repito, a capacidade cognitiva e a sofisticação intelectual, 
definitivamente contam mais na hora da reação à notícia.

A análise do perfil dos que reprovam a atuação dos deputados e senadores no 
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período de 2005 a 2008 aponta indícios de uma cidadania crítica, conforme as 
características associadas pela literatura, também no Brasil. Como ocorre nas 
democracias ditas centrais, o criticismo é maior entre os mais escolarizados 
e os de maior renda. O segundo aspecto não parece estar tão associado quan-
to o primeiro, no entanto. A análise também evidenciou que a reprovação ao 
desempenho é maior entre os homens, moradores das capitais e regiões me-
tropolitanas, os habitantes das regiões Sudeste e Sul e os que se encontram 
economicamente ativos: variáveis também associadas à renda, à educação, ao 
interesse e à facilidade de acesso à informação. A exceção fica por conta da 
variável sexo. As mulheres são mais assíduas aos bancos escolares (7,2 anos de 
estudo, contra 6,9 entre os homens), mas ainda têm renda menor, já que rece-
bem 71,6% do rendimento médio dos homens e ainda são menos frequentes 
na População Economicamente Ativa (PEA). O nível de ocupação, que mede 
a proporção de pessoas ocupadas no universo da População em Idade Ativa 
(PIA), entre os homens é de 68,6% e de 47,2% entre as mulheres (Pnad 2008). 
Talvez aí resida a chave da explicação do menor criticismo entre as mulheres. 
As pesquisas de José Álvaro Moisés revelam que a crítica sobe entre as mu-
lheres que estão no mercado de trabalho (PEA), em contraposição às donas de 
casa. Acredita-se que as donas de casa, especialmente aquelas habitantes de 
municípios menores, têm menos interesse pela informação da área política, 
diferentemente das mulheres habitantes das grandes cidades, particularmen-
te aquelas inseridas no mercado de trabalho. De fato, a média de criticismo 
entre os habitantes das regiões metropolitanas em contraposição aos mora-
dores de cidades do interior no período é idêntica à média entre os homens 
e as mulheres, respectivamente, 46% e 40%. A reprovação não parece manter 
associação direta com a idade, mas há uma tendência de menor crítica entre 
os jovens (16 a 24 anos), que mantêm média de 38%, contra uma variação de 
43% a 45% nos outros segmentos. A reprovação entre os acima de 60 anos é, 
em geral, mas baixa em termos absolutos, até porque os índices de não respos-
ta são significativamente maiores nesta faixa etária, que concentra a menor 
média de anos de estudo: 4,1 contra 7,1 em todo o país.

No sentido oposto do que ocorre entre os cidadãos críticos, os dados do instituto 
Datafolha apontam uma associação inversa entre a aprovação ao desempenho dos 
parlamentares e os anos de estudo. O Gráfico 5 mostra a evolução do percentual de 
entrevistados que mantiveram uma percepção de desempenho positiva da atuação 
dos deputados e dos senadores (soma de respostas válidas para as categorias “óti-
mo” e “bom”), distribuída pelos diferentes graus de escolaridade, de acordo com a 
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pesquisa Datafolha, no período escolhido (maio de 2005 a novembro de 2008).

Os entrevistados com menor grau de escolarização (nível fundamental ou me-
nos), são os que mais aprovam o desempenho dos atores do Congresso Nacional 
durante todo o período (em média 19%, contra 13% e 9% entre os com pelo me-
nos ensino médio incompleto e pelo menos ensino superior, respectivamente). 
Observa-se ainda que a avaliação positiva dos menos escolarizados, que inclui 
os analfabetos (aqueles que não conseguem redigir ou ler um bilhete simples) e 
os analfabetos funcionais (aqueles com até quatro anos de estudo), é a que mais 
cresce no período mais afastado do escândalo (novembro 2008), chegando a 
25%.

Gráfico 5

Percepção de Desempenho Positivo x Escolaridade 

Brasil, Mai 2005 / Nov 2008

Obs.: Desempenho positivo corresponde ao somatório das respostas válidas para as 
categorias “ótimo” e “bom”.

Para a literatura tradicional culturalista, o conhecimento e a capacidade cogniti-
va do cidadão estão entre as qualidades fundamentais para a autoconfiança e a 
cidadania cívico-participativa, o que sinaliza uma associação direta entre educa-
ção (no sentido anglo-saxônico) e confiança tanto em sua dimensão horizontal 
quanto vertical. No que tange ao Congresso Nacional, embora a reprovação  
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esteja na casa dos 40% em todas as faixas de escolarização, há evidências de 
uma associação preocupante. Os dados da Pesb 2002 (ALMEIDA; SCHOREDER; 
CHEIBUB, 2002) mostram que os dois segmentos de menor escolaridade são os 
que mais confiam no Congresso Nacional, sendo os analfabetos, de longe, os que 
mais confiam na instituição máxima da representação nacional, com 37% de 
confiança, ou seja, 19 pontos percentuais acima do segundo colocado (os com 
até o quarto ano do ensino fundamental, o que inclui os analfabetos funcionais) 
– uma diferença de aproximadamente 50% (cf. Gráfico 6). Nas três faixas de 
escolaridade superiores – do quinto ano do ensino fundamental até o ensino 
superior ou mais –, os níveis de confiança oscilam entre 14% e 9%, percentagem 
encontrada entre os entrevistados com ensino médio.

Gráfico 6
Confiança no Congresso Nacional por Escolaridade 

Brasil, 2002

Fonte: ALMEIDA; SCHOREDER; CHEIBUB, Pesb 2002. Elaboração da autora.

Infelizmente não há como identificar os analfabetos na pesquisa objeto des-
te estudo, porque o Datafolha divide a amostra em apenas três segmentos de 
escolaridade: pelo menos nível fundamental (mesmo que incompleto); pelo  
menos nível médio incompleto; e pelo menos nível superior incompleto,  
incluindo aqueles com pós-graduação. Certamente a segmentação maior traria 
preciosas informações sobre o comportamento daqueles com menos de quatro 
anos de estudo, cerca de 30 milhões de brasileiros (Pnad 2008).
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Os dados revelados pela maior segmentação são particularmente relevantes, 
porque mostram o grande fosso existente entre a percepção dos representan-
tes no Congresso Nacional pelos analfabetos em contraposição àqueles que, de 
alguma forma, se não apresentam um alto grau de escolarização, pelo menos 
já foram introduzidos ao mundo das letras. Ao contrário de positiva, portan-
to, a alta confiança dos analfabetos em contraposição à desconfiança dos mais 
escolarizados pode revelar a existência de uma cidadania que chamo de crente, 
porque oriunda de uma confiança frontalmente oposta à confiança bem-vinda 
pela literatura culturalista, já que obtida por um conhecimento indutivo fraco 
ou pela ausência de qualquer conhecimento.

Crente é aquele que crê, que acredita, e que tem fé ou crença religiosa, de acordo 
com o Novo dicionário da língua portuguesa (FERREIRA, 1982). Os cidadãos cren-
tes, portanto, apresentam um tipo de confiança inabalável porque associada a 
uma devoção quase que religiosa: conceito presente não na confiança (trust), 
mas na crença (confidence), conforme descrita por Luhmann (2000) e na “fé 
cega”, descrita por Giddens (1990). Este comportamento parece estar, portan-
to, mais associado à ingenuidade e à benevolência e à credulidade característica 
daquele que se esconde e que, principalmente, se defende sob “uma máscara 
sorridente” e, por isso, cínico, porque oposto a um real sentimento, como bem 
qualifica Marta Lagos (2000), ou a uma reação à real percepção do desempenho 
dos atores institucionais. 

O limitado grau de sofisticação a respeito dos princípios democráticos foi 
apontado como um dos motivos do paradoxo entre as dimensões normativa 
e prática da adesão à democracia e da confiança nas instituições do regime 
nas novas democracias. Soma-se a ele a falta de experiência política (MOISÉS, 
2006). Em um cenário como este, até que ponto a informação mais objetiva e 
acessível da mídia pode, de certa forma, quebrar a barreira da ignorância gera-
da pelo baixo grau de escolarização, ou pela sua inexistência, fazendo com que 
este cidadão crente reaja frente a notícias sobre a malversação e a corrupção 
dos representantes?

A eclosão do escândalo não repercute na avaliação positiva do Congresso Na-
cional pelas segmentações de escolaridade logo após a entrevista, o que indica 
uma possível falta de interesse político pelos cidadãos crentes (cf. Gráfico 5).  
Interessante notar que, no período de maior divulgação sobre o escândalo, a 
aprovação entre os com nível fundamental e superior se aproximam (15% e 
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11%, respectivamente). Embora com o mesmo resultado, o fenômeno pode ter 
razões completamente diferentes. O crescimento da aprovação entre os com ní-
vel superior parece refletir tanto a crítica silenciosa, quanto o desinteresse pela 
política, provocado por um possível incivisme171 ou idiotization (ROSE e SHIN, 
2001); em outras palavras, uma rejeição consciente das obrigações do cidadão, 
possivelmente pela decepção frente ao descaso e à falta de accountability das 
instituições do regime. De acordo com Rose e Shin (op. cit., p. 353), esta é uma 
reação racional do indivíduo frente a um governo “democrático” que não presta 
contas e não responde às demandas do cidadão – um dos paradoxos da demo-
cracia em transição, na qual o processo de institucionalização do regime ainda 
se encontra incompleto.

Logo após a entrevista do deputado Roberto Jefferson à Folha, em junho de 
2005, o Instituto Datafolha realizou uma pesquisa sobre a percepção subjetiva 
do envolvimento dos “políticos brasileiros” em casos de corrupção. As opções 
de resposta foram: a maioria dos políticos está envolvida, muitos políticos es-
tão envolvidos, mas a maioria não; é raro, quase não existe o envolvimento de 
políticos em casos de corrupção. Oitenta e oito por cento dos entrevistados res-
ponderam que os políticos estavam envolvidos (soma de a maioria dos políticos 
e muitos políticos). Entre os com nível superior, o índice chegou a 96%, quase 
97%, se contados apenas as respostas válidas (cf. Tabela 4). Levando-se em con-
ta a margem de erro, este índice chega à quase totalidade dos entrevistados nos 
segmentos mais altos de escolarização.

Como explicar de outra forma a aprovação do desempenho por 7% dos entre-
vistados no mesmo segmento, na mesma pesquisa, e de 11%, um mês depois? 
Trata-se, a meu ver, de outro analfabetismo: o analfabetismo político, expres-
são cunhada por Bertold Brecht, uma das faces do incivisme, ou do cinismo, no 
sentido de oposto ao civismo, ou da “idiotização”. O mesmo não ocorre com os 
segmentos médios, que reagem mais prontamente à divulgação, caindo de 13% 
de aprovação, antes da entrevista, para 9%, um mês após a entrevista.

171 Falta de civismo (LAROUSSE, 2004). Preferi a tradução do termo em francês, pela proximidade 
das línguas latinas e porque o termo em inglês, idiotization, é ainda um neologismo.
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Tabela 4 

Percepção de corrupção entre políticos após entrevista de Roberto Jefferson, jun. 2005

Total 
(%)

Fundamental 
(%)

Médio 
(%)

Superior 
(%)

A maioria dos políticos está 
envolvida

46 40 51 60

Muitos políticos estão envolvidos, 
mas a maioria não

42 43 42 36

É raro o envolvimento de políticos 6 8 5 3

Não sabe (*) 5 9 2 1

Total (%) 100 100 100 100

Fonte: Datafolha. 
(*) O Datafolha não informou a opção N/R (Não Respondeu).

Passado o pior período, agosto de 2005, quando os índices de reprovação chega-
ram a 48%, a aprovação entre os segmentos de menor escolarização volta a subir 
(23%). Os dois outros segmentos mantêm-se na casa de 12% e 13% e eviden-
ciam um tipo de efeito inercial entre os menos escolarizados. 

Embora os mais pobres sejam também os que sempre avaliam o Congresso Na-
cional mais positivamente, mantendo média de 15% no período de maior di-
vulgação do escândalo, a associação não é tão direta como a que ocorre com a 
escolarização. Os segmentos de mais baixa renda respondem mais à divulgação 
do escândalo, e quase se igualam aos demais segmentos em julho de 2005, indi-
cando que a educação, mais do que a renda, é responsável pela “crença”. O Gráfico 7 
mostra que as diferenças entre as segmentações intermediária e superior dimi-
nuem nos meses de maior divulgação do escândalo e frequentemente tornam-
se nulas, levando-se em consideração a margem de erro da pesquisa – de dois 
pontos percentuais.
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Gráfico 7
Percepção de Desempenho Positivo por Renda 

Brasil, Mai 2005 / Abril 2006

Note-se que, diferentemente da entrevista do deputado Roberto Jefferson, que 
teve maior repercussão entre os segmentos de educação fundamental e média e 
de baixa e média renda, o episódio Dança em Plenário teve grande repercussão 
entre os mais ricos, diminuindo consideravelmente a aprovação entre eles. A 
aprovação caiu em cinco pontos percentuais – ou 50% – entre os segmentos com 
mais de dez salários mínimos em abril de 2006. Ao que tudo indica, este fenô-
meno teve a capacidade de mobilizar os segmentos de escolaridade e de renda 
mais altas e, no caso do desempenho positivo, aqueles sujeitos ao incivisme ou 
idiotization (ROSE e SHIN, 2001). Os segmentos médios, ao contrário, aumen-
taram a aprovação aos congressistas no mesmo período. 

A diferenciação aparece com a maior segmentação de renda a partir de maio de 
2006, quando o segmento até cinco salários mínimos foi dividido (cf. Gráfico 8).  
A segmentação até dois salários mínimos é seguramente a que mais aprova o 
Congresso, com média de 20% de avaliação positiva, sendo que a aprovação ge-
ral média é da ordem de 14%. É nos segmentos mais baixos de renda que se en-
contram os menos escolarizados, especialmente aqueles com menos de quatro 
anos de estudo, evidenciando mais uma vez a maior relação entre a educação e a 
avaliação positiva dos congressistas.
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Gráfico 8
Percepção de Desempenho Positivo por Renda 

Brasil, Mai 2006 / Nov 2008

A análise das segmentações parece evidenciar uma oposição entre os cidadãos 
críticos e os cidadãos crentes. Há uma associação inversa entre escolaridade, 
renda e aprovação ao desempenho dos deputados e senadores. Os com ensi-
no fundamental e os mais pobres são aqueles que mais avaliam positivamente 
(19% e 16%, em média, respectivamente) durante todo o período, contra 14% 
na amostra como um todo. A menor escolarização também parece estar mais 
associada à aprovação do que a menor renda. A aprovação também é, em média, 
maior entre os mais jovens: 16,5%, entre 16 e 34 anos. Os entrevistados entre 
35 e 44 anos são os que, em média, menos aprovam (12%).

Os habitantes das regiões Nordeste e Norte/Centro-Oeste são bem mais bene-
volentes com o desempenho dos congressistas: média de 18%. Mais uma vari-
ável associada à renda e, principalmente, à escolaridade. A região Nordeste é a 
região mais pobre, apresenta o menor nível de ocupação (55,6%) e taxa de esco-
laridade (5,9 anos), além de concentrar 7,5 milhões de analfabetos com mais de 
15 anos, mais da metade, portanto, do total do país, atingindo quase um quinto 
dos habitantes da região (Pnad 2008).

É importante ressaltar que, em todas as categorias, a análise dos índices da re-
gião Centro-Oeste ficou prejudicada pelo agrupamento dos dados com os da 
região Norte, o que acabou por colocar as duas regiões em patamares muito 
próximos ao da região Nordeste. Só para se ter uma ideia das disparidade entre 
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as duas regiões, a taxa de analfabetismo do Norte é a segunda maior do país, 
com 10,7% (Pnad 2008). O Centro Oeste, por sua vez, tem a menor quantidade 
de analfabetos, com 839 mil e taxa de 8,2%. Há grande desigualdade, portanto, 
entre as duas regiões, o que distorce a análise dos percentuais nas pesquisas.

As mulheres e os que estão fora da PEA (17%, em média) também parecem estar 
mais satisfeitos com o trabalho dos parlamentares, mas as diferenças estão den-
tro da margem de erro. Há, no entanto, uma sensível diferença entre a aprova-
ção média ao desempenho dos parlamentares entre os que moram nas capitais e 
regiões metropolitanas – em média 12% contra 18% de aprovação entre os que 
moram no interior.

Considerações finais

A literatura culturalista associa a desconfiança política a uma dimensão norma-
tiva decorrente da reprovação ao desempenho dos atores políticos, formada a 
partir de denúncias de malversação e de corrupção amplamente divulgadas pela 
mídia. De fato, a pesquisa objeto deste artigo também evidenciou que a des-
confiança contra as instituições e os atores políticos tende a responder a uma 
avaliação de desempenho dos mesmos, que por sua vez costumam repercutir as 
informações veiculadas pela mídia, embora com intensidade diversa dependen-
do dos veículos, das segmentações e do grau de sofisticação intelectual necessá-
rio para compreendê-las. 

A confiança em instituições é, portanto, bastante suscetível às atualizações da 
mídia e aos pontos de acesso, em que os “compromissos com rosto”, oriundos 
das relações interpessoais, e os “compromissos sem rosto”, estabelecidos com 
os atores da instituição, intercambiam-se, na concepção de Giddens (1991), e, 
a meu ver, complementam-se. Os baixos índices de confiança no Congresso Na-
cional são bastante compatíveis com os de confiança horizontal e, a meu ver, po-
tencializam-se mutuamente, porque firmados entre indivíduos e seus próprios 
representantes muito precocemente. A relação de confiança nas instituições po-
lítico-representativas, portanto, diferencia-se das demais pela anterioridade do 
“compromisso com rosto” firmado com os futuros atores, enquanto ainda candi-
datos, que não desaparece quando da posse dos mesmos, mas que, ao contrário, 
associa-se à confiabilidade – ou à desconfiança – da própria instituição. Tantos 
compromissos com rosto (513 deputados e 81 senadores), reiterados por inú-
meras atualizações da mídia e por um sem-número de pontos de acesso, acabam 
por reforçar o que chamo de metonímia do Legislativo: a ideia de que a parte é 
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o todo. No caso do Congresso Nacional, em meio à desconfiança social crônica, 
agrega-se o fato de que as atualizações da mídia e as experiências nos pontos 
de acesso, na maioria das vezes, são negativas e acontecem sem o conhecimen-
to da própria instituição, que sobre elas nada pode fazer. Todos estes fatores 
acabam por manchar ainda mais a reputação institucional e por potencializar a 
desconfiança. Não é à toa que, na hora em que o Congresso mostra a sua cara, é 
justamente quando a instituição mais “apanha”.

Se assim é, o que a instituição, tão cara à democracia, pode fazer para melhorar 
sua imagem? Para saber, é preciso primeiro conhecer quem são aqueles que mais 
“batem” e quem são aqueles que mais aplaudem o desempenho da instituição 
máxima da democracia no Brasil. Neste sentido, a pesquisa debruçou-se sobre a 
avaliação de desempenho dos parlamentares publicada pelo Instituto Datafolha 
entre maio de 2005 e novembro de 2008, período em que a instituição registrou 
dois dos três piores índices de reprovação na Nova República, ambos associados 
a eventos relacionados ao escândalo do mensalão. A análise dos índices apontou 
indícios de uma cidadania crítica também no Brasil. São os mais ricos e mais 
escolarizados aqueles que mais criticam o desempenho dos parlamentares. A as-
sociação do criticismo à escolarização é maior, no entanto, do que à renda, espe-
cialmente nos períodos de maior divulgação do escândalo. Também evidenciou 
que a reprovação ao desempenho é maior entre os homens, na faixa etária acima 
de 25 anos, moradores das capitais e regiões metropolitanas, habitantes das 
regiões Sudeste e Sul e que se encontram economicamente ativos – resultados 
também associados à escolarização e/ou a renda, sendo estes, em princípio, sob 
uma análise “mercadológica”, aqueles que deveriam ser objeto de ações voltadas 
para a melhoria da percepção da imagem da instituição.

Em sentido oposto, os mesmos dados evidenciam uma associação inversa en-
tre aprovação ao desempenho, renda e anos de estudo, sendo os analfabetos, 
de longe, aqueles que mais confiam no Congresso Nacional. A aprovação é em 
média maior entre as mulheres, os mais jovens (entre 16 e 34 anos), os habi-
tantes das regiões Nordeste e Norte/Centro-Oeste, os que estão fora da PEA 
e, principalmente, os que moram no interior, sendo estes os nossos “clientes 
satisfeitos”, em uma visão de mercado.

Ocorre que a análise do público sobre uma instituição única, com função ím-
par como o Congresso Nacional e, em particular, a Câmara dos Deputados, não 
pode ser feita sob a ótica do mercado, até porque não comporta concorrência. 
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Sua missão e responsabilidade social são exclusivas para o regime e não podem 
ser delegadas a nenhuma outra instituição. Diferentemente de outros objetos, 
a percepção da imagem de uma instituição tão cara ao regime tem implicações 
muito mais amplas do que aquelas inerentes às de um produto de consumo, 
por exemplo. Embora não se tenha refletido na adesão ao regime democrático, 
a má reputação do Parlamento repercute diretamente na qualidade da própria 
cidadania, seja na chave clássica jurídico-administrativa, cívico-republicana ou, 
principalmente, no contexto contemporâneo em que adiciona a estas dimensões 
a priorização dos direitos individuais sobre a noção de um bem comum, dando 
oportunidades iguais aos desiguais, em um mundo complexo e globalizado. 

Os dados analisados pelo estudo objeto deste artigo apontam uma clara opo-
sição entre a percepção da instituição e dos representantes pelos menos esco-
larizados e pelos que por mais tempo ocuparam os bancos escolares, o que, em 
se tratando da “casa de todos os brasileiros”, é, no mínimo, curioso. Mais ainda 
quando, por outro lado, aqueles que têm capacidade cognitiva e sofisticação in-
telectual suficientes para entender a missão institucional do Congresso Nacio-
nal e o papel esperado dos parlamentares, e que mais têm acesso à informação 
sobre os mesmos, neles não confiam. Os efeitos desta constatação para o regime 
tornam-se ainda mais relevantes no Brasil, onde o fenômeno toma grandes pro-
porções. Cerca de 14,2 milhões de brasileiros acima de 15 anos ainda padecem 
da exclusão do analfabetismo, ou seja, não conseguem ler e escrever um bilhete 
simples, e 30 milhões têm menos de quatro anos de estudo e são, portanto, 
analfabetos funcionais (Pnad 2008). O analfabeto funcional sabe ler, mas não 
consegue participar de todas as atividades em que a alfabetização é necessária 
para o funcionamento efetivo de sua comunidade, já que não é capaz de usar a 
leitura, a escrita e o cálculo para levar adiante seu desenvolvimento, de acordo 
com a Unesco (OKADA, 2009).

Neste cenário, no qual a informação acaba tornando-se privilégio daqueles que 
mais estudam e que, normalmente, têm maior renda, não há que se falar em 
associação entre confiança, baseada na avaliação de desempenho, e qualidade 
da democracia. A meu ver, ao contrário de positiva, portanto, a confiança reve-
lada neste estudo assemelha-se à crença, associada a uma devoção quase reli-
giosa, presente no conceito da palavra inglesa confidence, descrito por Luhmann 
(2000), e na “fé cega”, descrita por Giddens (1990), não refletindo, portanto, 
a confiança presente na cidadania autoconfiante e participativa de Almond e 
Verba (1963). Por estas razões, estes cidadãos são por mim classificados como 
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crentes, já que sua aprovação não depende da informação, à qual muitas vezes 
não têm acesso ou não têm capacidade cognitiva e sofisticação intelectual para 
compreender, como se pode observar pela reação à cobertura da mídia no perí-
odo em estudo. O aspecto cognitivo ressaltado por Almond e Verba (1963) e o 
acesso à informação ganham maior relevância, e o papel da área de comunicação 
de instituições como a Câmara dos Deputados adquire missão única.

Os dados aqui analisados mostraram que a informação, no caso negativa, so-
bre a instituição – e aqui pondero que não a qualifico quanto à veracidade e à 
fidedignidade dos fatos – aumentou a crítica em todas as faixas de escolariza-
ção e de renda, embora a reação dos menos escolarizados tenha sido menor. 
Antes mesmo da eclosão do escândalo, em junho de 2005, a reprovação já 
era substancialmente maior entre os entrevistados com nível superior, o que 
mais uma vez reforça a influência da informação na avaliação de desempe-
nho. Da mesma forma, a aprovação entre os menos escolarizados só cai após 
a maior divulgação, em julho e agosto de 2005, quando o escândalo já era do 
conhecimento de 84% dos brasileiros (Datafolha, julho, 2005) e a informação 
era amplamente veiculada pela TV, principal fonte de informação para 76% 
dos brasileiros (CNT Sensus 2007), presente em 95% dos domicílios parti-
culares permanentes (Pnad 2008). Sabe-se que o mensalão já se delineava na 
imprensa escrita antes da entrevista do deputado Roberto Jefferson, em ju-
nho de 2005, considerada o marco do escândalo. Sabe-se também que o acesso 
a jornais e revistas é maior entre os mais escolarizados. A imprensa escrita é 
simplesmente inacessível aos analfabetos e difícil para os menos escolariza-
dos, que muitas vezes não têm capacidade cognitiva e sofisticação intelectual 
suficiente pra compreendê-la.

O impacto dos episódios relacionados aos picos de reprovação também não foi 
o mesmo, no entanto. A entrevista do deputado Roberto Jefferson teve maior 
repercussão na queda da aprovação entre os segmentos de educação fundamen-
tal e média e de baixa e média renda, embora o efeito só tenha sido percebido 
a partir de julho de 2005. Os dados apontam maior morosidade da resposta à 
informação entre os cidadãos crentes do que entre os cidadãos críticos, cujos 
segmentos médios de escolarização foram os que mais reagiram ao estopim do 
escândalo, já em junho de 2005, aumentando a reprovação em 10 pontos per-
centuais, contra 4 pontos percentuais dos com educação superior, que já man-
tinham o mais alto índice de reprovação: 53%. Por outro lado, a entrevista teve 
impacto nulo no alto criticismo dos segmentos superiores de renda.
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A Dança no Plenário, por sua vez, teve maior impacto no criticismo entre os seg-
mentos de escolarização superior (aumento de 11 pontos percentuais, chegando a 
marca de 67%) e os de maior renda, com aumento de 14 pontos percentuais, con-
tra 6 pontos percentuais dos outros dois segmentos. O episódio, que repercutiu 
diretamente associado à escolarização, também foi responsável por uma queda 
de 50% na aprovação entre os com renda acima de dez salários mínimos, em abril 
de 2006. Ao que tudo indica, este fenômeno teve a capacidade de mobilizar os 
segmentos de escolaridade e de renda mais altas e, no caso do desempenho posi-
tivo, aqueles sujeitos ao incivisme ou idiotization (ROSE e SHIN, 2001). A Dança 
no Plenário remetia a associações com a falta de decoro e de accountability dos 
parlamentares, conceitos que seguramente exigem uma maior sofisticação inte-
lectual do que a simples “compra de votos”, revelada pela entrevista de Roberto 
Jefferson. Talvez por isto tenha sido mais “popular” entre os com níveis mais altos 
de educação – aqui no sentido anglo-saxônico – e de renda.

Os resultados demonstram a influência da escolarização para a capacidade cog-
nitiva e a sofisticação intelectual necessárias para a compreensão da informação 
sobre os eventos e a associação entre estes e os efeitos decorrentes, no que tange 
ao papel dos agentes políticos. Quando a informação torna-se mais universal, o 
que ocorre quando veiculada por meios como a TV – que normalmente tem uma 
linguagem menos sofisticada –, a reação acaba atingindo outros segmentos, com 
capacidade cognitiva e sofisticação intelectual suficientes para compreendê-la.

O fato de a pesquisa resultar de um convênio entre o Iuperj e a Câmara dos  
Deputados e de ser produzida por uma servidora da Casa quase que impele que 
o artigo assuma uma dimensão prescritiva. Sendo assim, compartilho com Offe 
(1999) a proposição de duas frentes de ação para o problema da confiança nas 
instituições democráticas. A primeira, de cima para baixo, parte da própria ins-
tituição, que, cumprindo as normas, aumentaria a própria confiabilidade, dan-
do o exemplo e fomentando atitudes similares nos cidadãos. A outra frente, em 
movimento contrário, parte da capacitação dos cidadãos para avaliar e fiscalizar 
o funcionamento das instituições, influenciar as elites e assim operar o sistema 
democrático, como ele deve ser, de uma perspectiva cívico-republicana. Para que 
a accountability funcione em via dupla, é preciso que o cidadão tenha acesso à 
informação, reaja à mesma e que, principalmente, tenha capacidade crítica para 
entender se a instituição e seus atores cumprem o papel esperado.

O Banco Mundial (WORLD BANK, 2005) define a responsabilidade social (so-
cial accountability) no setor público como uma abordagem para a construção 
da accountability (assunção de responsabilidade ou responsabilização) que 
depende do engajamento cívico, ou seja, de que os cidadãos comuns e/ou a  
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sociedade civil organizada participe(m) diretamente ou indiretamente exigin-
do a accountability do governo. Viu-se que a informação e, principalmente, a 
educação podem transformar cidadãos crentes em críticos, e críticos em cívi-
cos; e a responsabilização do cidadão, fundamental para a democracia republi-
cana, já é uma responsabilidade social assumida pelo Planejamento Estratégi-
co da Câmara dos Deputados.

Em artigo sobre a Câmara dos Representantes, Polsby (1968, p. 144) afirma 
que é fundamental que a Casa (no caso a correspondente estadunidense) seja 
vista como um órgão institucionalizado para que um sistema político seja livre 
e democrático. A afirmação pode perfeitamente ser aplicada ao caso brasileiro. 
O processo de institucionalização da Câmara dos Deputados já se encontra em 
curso há vários anos. O nível de especialização da instituição é grande. É preciso, 
no entanto, torná-lo público para que o cidadão possa conhecer todos os atores 
e representantes da instituição, além dos representantes eleitos. A instituição 
administrativa, que dá suporte para que a instituição política funcione, deve dar 
visibilidade a sua expertise, seu conhecimento, ou seja, sua profissionalização. 
Deve também se concentrar no papel de educadora para a democracia, já assu-
mido pelo Planejamento Estratégico institucional. Até porque, com a transfor-
mação da Educação Moral e Cívica em conteúdo transversal, muitas instituições 
de ensino acabaram recorrendo ao Congresso, e em especial à “Casa do Povo”, 
em busca não só do conhecimento prático, como também de material atualizado 
e suporte para diferentes disciplinas, e o acesso ao nosso conhecimento perito é 
fundamental para que a confiabilidade derive de uma perspectiva mais benéfica 
à democracia, pois democracia também se aprende pelo “uso” das próprias ins-
tituições, e isto não é novidade. A ideia já aparece nas Considerações do governo 
representativo, de John Stuart Mill (1861), para quem “as pessoas podem ser 
mais facilmente induzidas a fazer o que já sabem e têm mais facilidade para 
fazê-lo, o que não as impede de aprender a fazer coisas novas” (STUART MILL, 
1861). Ademais, se a instituição, pelo menos em sua área administrativa, não 
acreditasse nisso, não investiria na informação, na educação e na promoção de 
ações como “Escola na Câmara”, “Parlamento Jovem”, “Conheça o Congresso”, 
“Plenarinho”, além de todo o trabalho informativo e educativo das mídias da 
Casa. Neste sentido, cabe às áreas de Comunicação Institucional e de Relações 
Públicas tornar os “pontos de acesso” mais positivos, reforçando a existência 
de uma administração por trás dos representantes. Cabe à área de jornalismo 
tornar as “atualizações da mídia” mais informativas e fidedignas aos fatos. 
Cabe ainda às áreas de treinamento e de aperfeiçoamento investir no papel 
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de promotora de cidadania, assumido pela instituição devido ao efeito multi-
plicador, tanto entre seus atores quanto junto ao público externo. Só assim a 
instituição poderá aumentar os índices de confiança, administrando melhor 
os pontos de acesso e mostrando a sua outra face, até então quase oculta, pela 
metonímia do Legislativo.
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LIBERDADE DE IMPRENSA  
E DEMOCRACIA: A ATUAÇÃO  

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Sílvia Mugnatto Macedo

Apresentação

O objetivo deste trabalho é investigar como os parlamentares – particular-
mente os deputados federais – atuam quando o assunto é a necessidade ou 
não de regulação da mídia e os conflitos ou correspondências existentes en-
tre esta perspectiva e a garantia constitucional da liberdade de expressão. 
Com este fim, foi escolhida a análise de duas propostas do Executivo que 
passaram pela Câmara dos Deputados no período recente: a criação do Con-
selho Federal de Jornalismo (CFJ), em 2004, e a instituição da chamada “TV 
Pública”, entre 2007 e 2008. 

A partir de uma divisão teórica proposta por Luís Felipe Miguel (2004), relacionada 
a modelos de democratização da mídia, ressaltamos duas correntes que estariam 
mais ligadas aos temas em debate para verificar a sua correspondência com a estra-
tégia dos diferentes atores políticos. O deliberacionismo, chamado de “esfera públi-
ca” por Miguel, seria a corrente que buscaria a regulação da mídia com o objetivo 
de promover um debate amplo e racional dos temas de interesse público. O foco é 
a qualidade do debate. O liberal-pluralismo defenderia, por sua vez, que o mercado 
garante a melhor versão da notícia por meio da livre escolha do leitor/espectador/
ouvinte. Neste caso, é necessária uma certa quantidade de alternativas para que a 
escolha possa ser feita – uma competição, conforme proposto por Sartori (1994).

A hipótese é a de que os deputados, em sua maioria, se filiam à segunda corrente 
em detrimento da primeira, apesar de todas as ressalvas que possam ser feitas. 
A TV pública – que foi aprovada – tem o objetivo de ampliar o leque de alternati-
vas dos espectadores, mas não foi vista pelos seus opositores como uma ameaça 
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ao status quo das redes privadas. Já o Conselho Federal de Jornalismo, que foi 
rejeitado, uma espécie de OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) dos jornalistas, 
foi proposto em um ambiente em que a mídia era acusada de denuncismo pelo 
governo. O texto do projeto apresentava dispositivos ora dúbios (fixava regras 
provisórias para a formação do conselho), ora excessivamente rigorosos (muitas 
situações ensejavam a perda do registro para o jornalista infrator). De qualquer 
forma, a audiência futura da TV pública não estava predeterminada, ou seja, ela 
realmente poderá se transformar em uma opção no controle remoto. Já o pro-
jeto do CFJ foi completamente reformulado, em seus aspectos polêmicos, em 
um substitutivo que sequer foi analisado pelo conjunto dos deputados. Logo, as 
ressalvas anteriores não prejudicam as conclusões a que queremos chegar. 

A proposta é fazer uma ligação, portanto, entre o deliberacionismo e o CFJ, pois 
a entidade teria a função de exercer um controle ético da profissão com o obje-
tivo de influenciar o resultado do trabalho jornalístico no sentido da objetivida-
de e da pluralidade da informação. O controle se daria pela discussão de casos 
concretos ocorridos na imprensa. No substitutivo proposto, haveria inclusive 
a participação de membros da sociedade civil nas deliberações do conselho, re-
metendo a entidade, mais uma vez, a uma aproximação do que poderia ser uma 
esfera pública tal como descrita por Habermas (1984). 

Também como desenvolvido mais tarde por esse autor alemão (1997), o deli-
beracionismo parte da ideia de que a norma tem mais legitimidade e, portanto, 
poder de convencimento, quando é alcançada via debate público. Neste sentido, 
o CFJ seria uma tentativa de instituir uma instância de debate sobre o trabalho 
jornalístico a partir da sua prática diária, discussão hoje mais restrita ao am-
biente das redações. O controle ético atual seria exercido pelos próprios repór-
teres ou pelos seus chefes. Já a TV pública estaria situada no liberal-pluralismo, 
na promoção da concorrência, por ter a meta de ser uma alternativa às redes 
comerciais. Embora a teoria esteja mais relacionada à promoção de alternativas 
privadas, o foco aqui buscará outros aspectos da formulação proposta por Mi-
guel como, novamente, a possibilidade de objetividade da notícia, mas, princi-
palmente, o aumento do pluralismo. 

Além de tentar encaixar as decisões legislativas nas correntes teóricas propos-
tas, o trabalho tem o objetivo de mostrar a correspondência entre os argumentos 
apresentados pelos parlamentares e os manifestados nos períodos de debate pelos 
grupos de pressão: empresas de comunicação, entidades patronais, profissionais e 
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outras da sociedade civil. Os grupos vencedores afirmam, por exemplo, que o tra-
balho jornalístico não deve ser regulado, não deve estar sujeito a uma ética espe-
cífica, sob pena de a liberdade de expressão ficar ameaçada. De maneira coerente, 
não veem problema no aumento da oferta de “ideias” por meio de uma nova TV, 
ainda que defendam que esta oferta seja proporcionada pela iniciativa privada. 

As diferenças entre os argumentos pode significar um debate ideológico no sen-
tido de “crenças políticas” como propõem Bobbio, Matteucci e Pasquino (1998). 
Para estes autores, no seu sentido “fraco”, mais utilizado pela ciência política 
contemporânea, ideologia é um conjunto de ideias e de valores sobre a ordem 
pública, que tem como função orientar os comportamentos políticos coletivos. 
No caso da liberdade de expressão, um campo defenderia mais a liberdade das 
empresas de comunicação e dos jornalistas, enquanto outro estaria mais atento 
ao direito dos diferentes atores de terem a sua expressão garantida, e do público, 
de receber uma informação plural e correta. 

Para que isso aconteça, talvez o mercado não seja suficiente, embora os edito-
riais dos jornais afirmem que o leitor participa efetivamente da formulação da 
pauta (agenda de cobertura diária) ou do controle ético, escolhendo entre as 
várias opções da banca de jornais. Estas duas faces da moeda ficaram claras no 
debate parlamentar e nas estratégias do Executivo. O governo petista foi quem 
encaminhou as duas propostas em momentos diferentes. Sua preferência inicial 
foi por uma regulação do modo de fazer jornalismo, e, somente após o fracasso 
desta experiência, sugeriu um texto que buscava o aumento da pluralidade. 

Embora a divergência de ideias tenha um papel preponderante no trabalho, 
existem motivos adicionais para o comportamento dos diversos atores políti-
cos, mais ligados aos seus interesses em ambos os casos. Um dos principais mo-
tivos para a manutenção das regras do jogo talvez seja o bom relacionamento 
entre parlamentares e sistema jornalístico (empresas e jornalistas), apesar das 
frequentes críticas dos políticos sobre os “exageros” da mídia. Na prática, as 
regras atuais já são conhecidas e, portanto, são um custo incorporado. Outra 
questão é que boa parte dos parlamentares faz parte do sistema de mídia, como 
donos ou sócios de empresas de comunicação.
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Perspectivas teóricas e metodologia

Os cientistas políticos que tratam do tema “mídia” costumam se queixar da in-
diferença dos colegas para o assunto, tratado quase como um não problema, 
buscam apontar a sua influência decisiva em temas como a agenda do Congres-
so Nacional ou o rumo das campanhas eleitorais (MIGUEL, 2000; LIMA, 2004). 
Em algumas abordagens, é como se os atores principais fossem outros, o que 
colocaria a mídia e a população em geral na condição de instrumentos dos já 
“iniciados” nas artes da política. Mas a importância dos meios de comunicação 
de massa, não apenas na transmissão, mas na seleção e construção das informa-
ções para os eleitores, tem recebido uma atenção particular em várias análises. 

Em seu trabalho sobre as mudanças da democracia representativa, Manin 
(1995) mostrou que a escolha dos governantes passou de um modelo que pri-
vilegiava as relações pessoais entre representantes e representados para outro 
que, devido ao crescimento do eleitorado, concentrou a informação na mão dos 
partidos. Na chamada “democracia de público” dos tempos atuais, Manin re-
conhece novamente o voto em pessoas, mas pessoas midiáticas com as quais, 
provavelmente, o eleitor não tem e nem terá nenhuma relação direta. Os can-
didatos se valem da melhor imagem frente às câmeras para conquistar votos 
entre milhares de eleitores. Vale lembrar a importância da figura dos chamados 
“marqueteiros” nas últimas eleições brasileiras.

Se, na democracia de partidos, a imprensa é politicamente orientada, refletindo 
a opinião das lideranças; na democracia de público, ela é informativa:

“Os eleitores interessados em política e que 
buscam se informar são expostos a opiniões 
conflitantes, enquanto na democracia de parti-
do as opiniões do mais ativo e interessado dos 
cidadãos eram reforçadas pelas fontes de infor-
mação a que ele recorria.” (MANIN, 1995, p. 33)

Em qualquer caso, porém, a importância da circulação de informações, para Ma-
nin, está ligada à formação da opinião pública. O pensamento liberal defende 
que a liberdade de opinião faz parte de um conjunto de liberdades que pode ser 
associado à proteção do indivíduo em relação ao governo. E Manin afirma que 
a opinião pública também “garante aos cidadãos um modo de agir frente ao go-
verno” (p. 12), ou seja, modificando os rumos das decisões do governo.
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O caráter da contribuição da mídia para a formação da opinião pública nas 
democracias modernas, porém, tem sido questionado por diversos pesqui-
sadores que buscam medir a quantidade e a qualidade da opinião constante 
dos noticiários. Como exemplo, temos a cobertura das eleições presidenciais 
de 2006, considerada parcial por vários analistas. Ela merece uma referência 
especial por ter suscitado tantas dúvidas sobre o grau de influência da im-
prensa quanto as surgidas após a campanha Lula X Collor, em 1989. E talvez 
seja nas campanhas eleitorais que a relação entre mídia e democracia fique 
mais evidenciada.

Pelo menos dois trabalhos mediram a exposição dos candidatos na mídia im-
pressa, atribuindo a cada notícia uma qualidade de acordo com a possibilidade 
de aquela informação ter um efeito favorável (valência positiva), neutro, ou 
desfavorável (negativa) à campanha individual. São os trabalhos de Jakobsen 
(2007), do Observatório Brasileiro de Mídia, e de Aldé, Figueiredo e Mendes 
(2007), do Doxa/Iuperj. Ambos constataram uma clara conotação negativa 
para o candidato Lula, afirmando que houve desequilíbrio, ou seja, os percen-
tuais de material negativo foram maiores para Lula que para os outros. “Va-
lência: negativa demais para ser apartidária” é um dos intertítulos do trabalho 
dos pesquisadores do Doxa.

Os pesquisadores do Doxa afirmam então que é preciso separar opinião de in-
formação para que o eleitor não seja confundido:

“Entendemos que no jogo político e no mercado 
de informação os jornais podem, se assim dese-
jarem, assumir posições políticas e preferências 
por candidatos no âmbito restrito de seu espa-
ço de opinião. Mas que declarem isso para que 
o leitor (e eleitor) seja bem informado. (...) O 
que não se harmoniza com a concepção de um 
sistema de mídia democrático e plural é que a 
extraordinária maioria de seu espaço informati-
vo penda a favor ou contra candidatos em uma 
cobertura eleitoral, pois aos olhos do eleitorado 
os informativos dos jornais, TVs e rádio são ve-
ículos isentos, críveis e fontes importantes na 
formação de suas opiniões e decisões.” (p. 85)
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O editor-chefe do Jornal Nacional da Rede Globo, Ali Kamel (2007), respondeu 
diretamente as críticas, afirmando que os jornalistas apenas estavam lidando 
com os fatos que apareceram. Ou seja, não eram culpados pelo tom negativo da 
cobertura da campanha de Lula:

“Tais estudos se esquecem apenas de contar que 
todo o noticiário sobre o mensalão e outros es-
cândalos foi considerado prova de desequilíbrio 
contra Lula. Ora, se é assim, qual seria a alter-
nativa para que o estudo apontasse equilíbrio? 
Não noticiar escândalos? Mas isso sim seria 
perder o equilíbrio e a isenção.” (KAMEL, 2007)

Mas, analisando a cobertura do Jornal Nacional sobre as eleições de 2006, a pes-
quisadora Florentina das Neves Souza (2007) também encontrou desequilíbrio 
na edição das notícias. A cobertura do caso “dossiê”172 é citada como exemplo:

“Houve dia em que as matérias sobre as denún-
cias tomaram quase 80 por cento do telejornal – 
é como se não acontecesse mais nada no país. Já 
não falavam mais ‘presidente Lula’ e sim ‘Lula’, ‘os 
amigos de Lula’, ‘máfia do dossiê’, ‘dinheiro sujo’, 
‘lavagem de dinheiro’, ‘submundo do crime’, ‘ex-
plosão da máfia’, ‘personagens obscuros’ e ‘emis-
sários do PT’. A cobertura mudou também para 
pessoas que estavam supostamente envolvidas: 
aquelas ligadas ao PT eram chamadas de petis-
tas; as ligadas a outros partidos, de empresários.” 
(SOUZA, 2007, p. 21-22)

O Jornal Nacional, segundo a pesquisadora, não deu a mesma atenção para o 
próprio conteúdo do dossiê e quando citava pessoas do PSDB não se referia ao 
partido. O ex-ministro da Saúde do governo Fernando Henrique Cardoso, Bar-
jas Negri, foi citado como “ministro da Saúde do governo anterior” em uma re-
portagem do dia 26 de setembro. Pessoas foram acusadas sem qualquer prova e 

172 O caso “dossiê”, ocorrido antes do primeiro turno das eleições de 2006, consiste na cobertura 
do flagrante policial de duas pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores em um hotel de 
São Paulo com R$ 1,7 milhão em dinheiro. O objetivo seria a compra de um dossiê contra o 
candidato do PSDB ao governo do estado, José Serra.
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o meio jornalístico teve que debater as questões éticas envolvidas, por exemplo, 
no episódio da liberação irregular das fotos do dinheiro apreendido. O delegado 
que liberou as fotos, e que foi gravado pelos jornalistas, disse a eles que daria 
entrevista dizendo que as fotos haviam sido roubadas de sua mesa e foram pa-
rar nas mãos da imprensa. Os jornalistas, mesmo sabendo a verdade, poderiam 
silenciar sobre o assunto resguardados pelo “sigilo de fonte”. E foi o que fizeram 
até que a gravação da conversa do delegado também foi vazada.

Lula ganhou a eleição de 2006, mas Coimbra (2007) atribuiu a existência de um 
segundo turno à atuação dos veículos de comunicação:

“Algo como um zigue-zague se estabeleceu 
entre Lula e Alckmin, em padrão que nunca 
tínhamos tido. Provavelmente confusas, sem 
elementos de intelecção adequados para ava-
liar e interpretar as informações que sobre elas 
foram despejadas, tais pessoas ficaram sem sa-
ber o que deviam fazer, se abandonavam sua 
propensão a votar Lula ou se permaneciam 
com ela.” (COIMBRA, 2007, p. 207)

Após a campanha, o secretário de Imprensa e Divulgação da Presidência da Repú-
blica, André Singer, reclamou que determinadas coberturas da imprensa careciam 
de dois pressupostos: “equilíbrio” e “presunção de inocência” (página eletrônica 
do Observatório da Imprensa, 23/12/2006). Em relação à cobertura do governo 
especificamente, Singer criticou: “Eu diria que notei muita má vontade em vários 
momentos, em vários veículos, e notei como a má vontade foi levando essas aná-
lises para uma tendência que distorcia até certo ponto a compreensão dos fatos”.

Rubim (2007) também chama a atenção para a redução da política, operada pela 
mídia, a uma dimensão moralizante. O exemplo mais corriqueiro é a tentativa 
de medir o trabalho parlamentar pela jornada de trabalho no plenário da Câma-
ra ou do Senado, desconsiderando outros tipos de atividades ou usando casos 
pessoais de maneira generalista. Também é possível acompanhar reportagens 
que buscam surpreender os parlamentares ou altos funcionários do Executivo 
em situações irregulares como o uso de carros oficiais para compras no comér-
cio. As situações relatadas são obviamente condenáveis, mas a busca frenética 
deste tipo de abordagem acaba conformando uma avaliação invariavelmente 
negativa dos políticos.
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Alguns editores de jornais podem explicar sua atitude com base na necessidade 
de a imprensa denunciar os abusos cometidos pelas autoridades. Ocorre que a 
seleção das notícias também pode ser considerada uma decisão política, porque, 
ao lado da denúncia, existem outras abordagens de mesmo mérito. Quando, 
em junho de 2006, os manifestantes do Movimento de Libertação dos Sem-
Terra invadiram a Câmara dos Deputados e promoveram um quebra-quebra, o 
apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, anunciou a seguinte chama-
da: “Hoje o Brasil assistiu a um atentado contra a democracia” (Jornal Nacional, 
6/6/2006). Naquele momento, o Congresso Nacional se revestiu de uma impor-
tância de certa maneira inusitada, dado o histórico de denúncias contra o Legis-
lativo. Ou seja, o telespectador fica sabendo que a Casa cumpre algum papel que, 
no entanto, não é detalhado pelo noticiário (PORTO, 1996).

Em um livro sobre a consolidação da democracia, Baquero (1996) afirma que a 
formação de uma cultura política é importante para que as regras do jogo sejam 
garantidas em caso de ameaça de ruptura institucional, de golpe. Porto (1996) 
explica que o descrédito na política, seja na sua eficácia, seja na sua legitimida-
de, traz obstáculos a essa consolidação, pois estimularia a apatia política:

“A cobertura jornalística das instituições políticas 
em geral, e do Congresso em particular, não con-
tribui para uma avaliação adequada sobre o seu 
funcionamento e desempenho. Além disso, essa 
cobertura essencialmente negativa não faz uma 
distinção entre o desempenho medíocre de alguns 
membros dessas  instituições e a importância dos 
mesmos para o regime democrático.” (p. 55)
“(...) Através da imprensa, pouco ou quase 
nada sabemos do importante trabalho reali-
zado pelas comissões permanentes da Câmara 
ou do Senado, que tiveram suas prerrogativas 
fortalecidas pela Constituição de 88. E o que é 
pior: os parlamentares que realizam um árduo 
trabalho nessas comissões não aparecem na 
mídia e tendem a não conseguir a sua reelei-
ção.” (PORTO, 1996, p. 58)

Segundo Porto, a cobertura política parte do pressuposto de que vícios privados 
levam a um comportamento corrupto/imoral. E, de qualquer forma, seria óbvio 
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pensar que corrupção e atos antiéticos não são privilégios dos políticos. “A rigor, 
essa pretensa busca de ética na política parece olvidar uma distinção essencial 
entre a ética da política – isto é, os resultados efetivos das políticas implementa-
das – e a ética na política, voltada para as modalidades de execução da política”  
(p. 161), analisa Rubim (2007). Coutinho e Miguel (2007) verificaram os edito-
riais de alguns jornais sobre o caso “mensalão”173, tentando identificar as causas e 
os “remédios” sugeridos pelos veículos. A conclusão é a de que a análise feita pelos 
jornais não passa de acusar o crime; não questiona os fundamentos do regime 
político. Ou seja, os jornais deixam de lado, conforme os pesquisadores, os proble-
mas vinculados à delegação por meio do voto e à combinação entre a democracia 
concorrencial e a economia capitalista. O próprio deputado Roberto Jefferson, 
que fez a primeira denúncia, fez questão de falar sobre os altos custos da elei-
ção de cada deputado e cada senador, custos estes diretamente relacionados aos 
problemas dos financiamentos das campanhas. Os dirigentes do PT que tiveram 
que depor sobre o assunto afirmaram que não havia mensalão, mas confessaram 
a formação de um caixa 2 para o pagamento das campanhas de partidos aliados.

Aldé (2004) também identifica nos critérios de noticiabilidade usados pela mí-
dia uma barreira para o debate político:

“A notícia, industrialmente produzida para es-
tar sempre ‘fresquinha’, depende de elementos 
de apelo popular como a novidade, o negativis-
mo, o escândalo, a presença de atores proemi-
nentes, a personalização, o conflito, a exceção. 
A política adapta-se a estas exigências, mas não 
sem perda de confiabilidade por parte do gran-
de público.” (ALDÉ, 2004, p. 26)

O que Aldé chama de perda de confiabilidade é, para Capella e Jamieson (1997), 
um indício do cinismo que envolve a relação entre jornalistas e a classe política 
e que se transfere para o público. Nas suas coberturas, os jornalistas tenderiam 
a retratar os políticos como pessoas que só pensam em si, destacando mais os 
conflitos que o consenso. Desta forma, quanto mais informado, mais cínico 
o comportamento de um cidadão frente ao Congresso, por exemplo. Para os  

173 Nome da crise política gerada pela entrevista do então deputado federal Roberto Jefferson 
(PTB-RJ) ao jornal Folha de S.Paulo em 2005, quando denunciou uma suposta mesada paga 
aos parlamentares que votassem a favor do governo.
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pesquisadores, que analisaram algumas coberturas da imprensa norte-america-
na e o seu impacto sobre os leitores, o ceticismo saudável foi substituído por um 
cinismo corrosivo, o que deslegitima o sistema político.

Os pesquisadores buscam mostrar, porém, que outros trabalhos têm apontado 
que os presidentes levam à sério suas promessas de campanha e que a relação 
entre o financiamento de campanhas e os votos em projetos específicos é baixa. 
No Brasil, os pesquisadores que trabalham com uma visão partidária do com-
portamento dos parlamentares têm conseguido elaborar estatísticas que de-
monstram um voto mais relacionado à orientação das lideranças partidárias em 
Plenário que em estratégias distributivistas, ou associadas apenas à satisfação 
de interesses locais com vistas à reeleição (FIGUEIREDO e LIMONGI, 1999).

Para Cappella e Jamieson, o resultado da “espiral do cinismo” é o pior possível 
porque o debate viciado geraria uma dificuldade da sociedade na solução de seus 
problemas. Além disso, voltando à argumentação de Aldé, não haveria como 
reparar a confiança perdida conforme explica Lattman-Weltman (2001):

“Ao denunciar sem maiores cuidados e ao tratar 
tais acontecimentos (crises políticas) como verda-
deiras cruzadas morais, a mídia pode, assim, in-
flacionar as expectativas de justiça do público de 
tal modo que qualquer resgate satisfatório destes 
títulos de indignação moral torna-se potencial-
mente frustrante, quando não simplesmente im-
possível.” (LATTMAN-WELTMAN, 2001, p. 8)

Portanto, a mídia constrói a notícia por meio de uma seleção de fatos entre os 
vários existentes (agenda-setting) (MCCOMBS e SHAW, 1972) e ainda promo-
ve um enquadramento dos fatos selecionados a partir de uma série de valores 
(framing) (ENTMAN, 1989).

E como saber se a seleção dos fatos foi a melhor? Miguel (1999) argumenta que 
o jornalismo é um sistema perito, na conceituação de Anthony Giddens, mas um 
sistema perito especial que não admite comprovação e nem sofre o controle de 
um metassistema. Para Giddens, os sistema peritos, frutos da modernidade, se-
riam sistemas de excelência técnica ou competência profissional que nos garan-
tem, por exemplo, que andar de avião é seguro. Sabemos disso tanto porque são 
poucos os aviões que caem, como porque existem outros organismos técnicos 
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trabalhando na fiscalização deste transporte (metassistema). Miguel se pergun-
ta, porém, como o leitor poderá verificar se houve mesmo um terremoto no Sri 
Lanka, como afirma o jornal. E ainda: quem cumpriria o papel de metassistema 
em relação ao jornalismo? Segundo Miguel, o próprio jornalismo controlaria a si 
mesmo. Ou seja, ele seria controlado pela concorrência no setor.

Bucci (2000) ressalta, no entanto, que tanto a concorrência quanto o público 
não conseguem influenciar para que ocorra, por exemplo, um discurso diferen-
ciado na mídia. Muito pelo contrário:

“Nesse quadro, o que impressiona não é o fato 
de haver manipulações intencionais, mas o fato 
de que, mesmo quando elas não ocorrem, o con-
teúdo médio da imprensa mundial mantém uma 
profunda coerência com tons hegemônicos e, mais 
que isso, com um discurso dominante. A vigilância 
(...) para que tudo seja tão compacto não é exercida 
pelo patrão, mas pelo próprio público (consumi-
dor) refeito em mercado.” (BUCCI, 2000, p. 183)

A possibilidade de manipulação consciente do noticiário pelo jornalista, pelo pa-
trão ou pelas fontes será desenvolvida à frente, mas, como afirma Miguel em ou-
tro estudo (2003), “há a adesão inconsciente à determinada percepção de mundo, 
que preside a seleção e a hierarquização de temas, enfoques e valores” (p. 133).

Esta breve passagem pelos autores que tratam dos problemas da mídia e da rela-
ção destes problemas com a democracia teve o objetivo de justificar a importân-
cia do debate legislativo acerca do controle ético e da promoção do pluralismo 
no setor. Como já foi dito, a solução para estes problemas – quando eles são 
encarados como problemas – é bastante divergente e é apoiada em algumas cor-
rentes teóricas que serão explicadas agora.

Liberal-pluralismo

A ideia de que o fluxo plural de informações é importante para o funcionamen-
to da democracia faz parte das oito características da poliarquia modelada por 
Robert Dahl (2003). Mas o pesquisador ressalta que todos os indivíduos de-
vem possuir informações idênticas sobre as alternativas. Ou seja, a existência 
de várias versões é importante, mas também é necessário que esta pluralidade 
esteja ao alcance de todos. De acordo com Dahl, a escolha dos eleitores não pode 
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ser prejudicada por um controle das informações exercido por um indivíduo ou 
grupo. Asseguradas as premissas de uma concorrência leal, o eleitor teria então 
condições de escolher a melhor alternativa.

O modelo liberal-pluralista para a democratização da mídia, conforme Miguel 
(2004), estaria então baseado na competição entre estas informações. A infor-
mação mais abrangente e mais correta seria aquela chancelada pelos leitores no 
momento em que exercessem a sua opção de compra pelo jornal A ou pelo jornal 
B. Além disso, o liberalismo também coloca um peso especial em um conjunto 
de liberdades e direitos formais (HABERMAS, 2002). Assim, livre iniciativa e li-
berdade de imprensa garantiriam a pluralidade pelo lado da oferta. Para Sartori 
(1994), a autonomia da opinião pública depende de condições semelhantes às 
condições de mercado:

“Primeiro, a multiplicidade dos que querem per-
suadir reflete-se na pluralidade de públicos; o que 
produz, por sua vez, uma sociedade pluralista. 
Segundo, um sistema de informação semelhante 
ao sistema de mercado é um sistema autocontro-
lado, um sistema de controle recíproco, pois todo 
canal de informação está exposto à vigilância dos 
outros.” (SARTORI, 1994, p. 140)

Quanto à qualidade da informação, ela é beneficiada pela competição, mas Sar-
tori acredita que a ampliação excessiva dos veículos não trará uma informação 
de melhor qualidade. Ele faz uma analogia com o consumidor comum, que tam-
bém é relativamente impotente frente às ofertas do mercado. Não é possível 
dar “voz” a todos, assim como não é possível tornar todos os consumidores pro-
dutores. “Embora os benefícios finais da multiplicidade competitiva dos meios 
de comunicação estejam bem definidos, o que não está definido é que outros 
benefícios decorreriam da multiplicação sem fim dessa multiplicidade” (p. 144). 
A favor da informação correta e objetiva, a ética profissional – o “respeito pela 
verdade” – teria um papel maior que a competição entre os jornalistas.

De qualquer forma, Sartori afirma que o leitor/eleitor dificilmente tem um 
grande interesse por assuntos do dia a dia da mídia, como a política. Ele mostra 
que os pesquisadores têm atribuído este fato a três possíveis culpados: a falta 
de participação, a falta de instrução e problemas relacionados à informação. Em 
relação a este último, destaca questões relativas à insuficiência de versões sobre 
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os fatos, à tendenciosidade e, novamente, à má qualidade. Como já visto, Sartori 
acredita que há, sim, muita informação e que os problemas de tendenciosidade 
se resolvem com mais ética. Sobre a má qualidade, ele afirma que os veículos 
têm então que ter mais responsabilidade, embora sugira que não seria democrá-
tico eliminar um programa de “má qualidade” que tem ampla audiência.

Sem esmiuçar os dois outros problemas analisados por Sartori – o nível educacional e 
os mecanismos de participação na política – vale dizer que o pesquisador conclui que 
a situação descrita é condizente com a democracia representativa. Neste tipo de de-
mocracia, não seria exigida racionalidade do eleitor porque ele somente decide quem 
vai decidir; ou seja, a racionalidade é transferida para os representantes. Em vez de 
esperar uma opinião pública racional, o importante é não perder de vista o “requisito 
crucial de uma opinião pública autônoma que se expresse livremente” (p. 155).

Deliberacionismo

Na sua teoria sobre a ação comunicativa, porém, Habermas busca defender a 
ideia de que a fonte de legitimidade política não pode ser a vontade do cidadão 
individual e nem a soma destas vontades, mas a opinião resultante do processo 
comunicativo. Além disso, os cidadãos têm mais disposição para fazer uma es-
colha ou cumprir uma norma que de alguma maneira foi discutida e aprovada 
por eles. Portanto, a formulação das leis, por exemplo, passa a ser um processo 
amplo, não restrito às Casas Legislativas:

“As decisões impositivas, para serem legítimas, 
têm que ser reguladas por fluxos comunicacio-
nais que partem da periferia e atravessam as 
comportas dos procedimentos próprios à de-
mocracia e ao Estado de direito, antes de passar 
pela porta de entrada do complexo parlamentar 
ou dos tribunais (e às vezes antes de voltar pelo 
caminho da administração implementadora).” 
(HABERMAS, 1997, p. 88-89)

Para que essa discussão aconteça, a mídia é essencial na visão de Habermas. Ele 
afirma que os meios de comunicação de massa por vezes contrariam sua própria 
autocompreensão normativa ao preferirem aderir às informações elaboradas 
por atores poderosos e bem organizados e ao diminuírem o nível discursivo da 
circulação pública da comunicação; ou seja, estratégias que não interessariam à 



PARA ALÉM DAS URNAS466

massa para a qual são dirigidos. Mas Habermas assinala que os que estão “jo-
gando na arena” devem a sua influência ao “assentimento da galeria”, revelando 
sua aposta na capacidade do público de influenciar a agenda de discussão.

Habermas faz, portanto, considerações sobre o funcionamento interno da mídia 
e sobre como isso é importante para o próprio funcionamento da democracia. 
Ou seja, não basta garantir o pluralismo das fontes de informação, mas saber 
como esta informação está sendo construída. Certamente cada caso concreto no 
jornalismo comporta uma discussão sobre princípios que são o cerne mesmo da 
profissão, situação que recebe o apoio de vários críticos da prática atual. “Não é 
muito produtivo o debate fechado. É no público que a ética jornalística adquire 
sua melhor consistência; é aí que ela encontra o seu fundamento”, afirma Bucci 
(2000, p. 25). Vale ressaltar que Bucci não trata da questão do conselho, que é 
posterior, mas considera que o homem comum está preparado para falar sobre 
ética porque ela tem existência social e se altera historicamente. E, segundo ele, a 
técnica jornalística não deveria escapar dessa abertura. “Na democracia, porém, 
a técnica deve, ao menos em termos ideais, buscar uma subordinação às decisões 
éticas socialmente compartilhadas” (p. 48). 

O deliberacionismo pressuporia então uma discussão institucionalizada e regida 
por regras; um procedimento claro. A questão é importante porque, ao diferenciar a 
teoria deliberativa do republicanismo, Habermas afirma que o deliberacionismo se-
ria a união entre o autoentendimento mútuo de caráter ético e o equilíbrio de inte-
resses divergentes (2002). Já os republicanos defenderiam a solidariedade entre os 
cidadãos com vistas ao bem comum. “A teoria do discurso não torna a efetivação de 
uma política deliberativa dependente de um conjunto de cidadãos relativamente ca-
pazes de agir, mas sim da institucionalização dos procedimentos que lhe dizem res-
peito” (p. 280). O consenso pretendido, então, não seria sobre os temas propostos, 
mas sobre os procedimentos. Um exemplo de procedimento é a regra da maioria.

Como explica Calhoun (1996), a resposta de Habermas para as dificuldades da 
razão crítica e da democracia são as instituições. Partidos, agências paraestatais 
e burocracias de todo tipo deveriam ser internamente democráticos e sujeitos à 
crítica do público. É como se nestas instituições tivessem que ser replicadas as 
condições da esfera pública como um tipo ideal.

Na prática, Habermas acredita na força do melhor argumento em uma situação 
de conselho, no qual as pessoas buscariam orientações de valor generalizáveis que 
pudessem ser aceitas por todos com o fim de regulamentar alguma coisa. “Um 
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interesse pode ser descrito como ‘orientação de valores’ quando é partilhado por 
outros integrantes em situações parecidas” (2002, p. 97). Para que esta comu-
nhão possa ser alcançada, porém, a “situação ideal de fala” é uma meta na qual os 
envolvidos 1) previnem uma ruptura racionalmente imotivada da controvérsia; 
2) asseguram liberdade de escolhas e consideração de todas as informações e 3) 
excluem a coerção.

Para Fraser (1996), no entanto, é necessário igualdade social para que as pes-
soas possam conversar como iguais: “(...) a necessary condition for participatory 
parity is that systemic social inequalities be eliminated. (...) political democracy 
requires substantive social equality” (p. 121). Segundo ela, a própria mídia, que 
constituiria o suporte material para a circulação de ideias, é privada e opera para 
obter lucro. A pesquisadora defende então a visão de que são necessárias esferas 
públicas competidoras com uma interação discursiva entre elas.

Garnham (1996) critica o fato de que os estudos sobre mídia não colocam tanto 
relevo nesses processos discursivos. Os problemas que são avaliados, segundo 
ele, são os relativos à capacidade da mídia de refletir a balança de forças políticas 
e seus efeitos sobre a ação política, em particular nos padrões de voto.

“Eles perdem a questão central e mais urgente le-
vantada agora pelo desenvolvimento das relações 
entre mídia e política, porque falham ao não co-
meçar do ponto em que as instituições e os pro-
cessos de comunicação públicos são eles próprios 
partes centrais da estrutura e do processo políti-
co.” (GARNHAM, 1996, p. 361, tradução do autor)

Garnham lembra que, nos Estados Unidos, por exemplo, a regulação de Estado 
sobre os conteúdos, tanto pública quanto privada, não é vista como um bem, 
mas como uma necessidade imposta por limitações técnicas que não permitem 
a abertura indiscriminada de rádios e TVs.

A observação dos projetos foi feita por meio da análise dos argumentos utiliza-
dos pelos parlamentares nas audiências públicas e sessões nas quais eles foram 
discutidos e votados. A mesma compilação foi feita para os grupos de pressão, 
mas a discussão feita na mídia mereceu maior relevo por meio de uma sistema-
tização dos argumentos publicados em um conjunto selecionado de jornais e 
revistas. Este destaque foi dado porque a mídia, além de refletir a opinião das 
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empresas por meio dos editoriais, traz as opiniões divergentes em artigos assi-
nados, embora em menor escala. Mas o que nos interessa é menos a quantidade 
de argumentos favoráveis e contrários que os tipos de argumentos existentes (e 
que podem ser do conhecimento do maior número de parlamentares), além de 
quais argumentos foram vencedores após o debate legislativo. Os argumentos 
coletados foram cotejados com as correntes teóricas propostas para mostrar o 
que ocorreu no campo das ideias.

Conselho Federal de Jornalismo

Para avançar dentro da Câmara dos Deputados, um projeto de lei precisa passar 
por algumas comissões temáticas – cerca de duas – mais a Comissão de Finan-
ças e Tributação, quando o assunto tem impactos orçamentários, e obrigatoria-
mente pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania para uma avaliação 
jurídica. O Projeto de Lei no 3.985, de 2004, que criava o Conselho Federal de 
Jornalismo, veio do Executivo e foi distribuído para as comissões de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática; de Trabalho, Administração e Serviço 
Público; de Educação e Cultura; e de Constituição e Justiça e Cidadania. 

O projeto tramitava apensado a um outro mais antigo (6.817/02), do depu tado 
Celso Russomano (PP-SP), que criava a Ordem dos Jornalistas do Brasil. Caso 
fosse discutido e aprovado nessas quatro comissões, o projeto seria enviado di-
retamente ao Senado sem passar pelo Plenário da Câmara. Mas ele acabou sen-
do levado diretamente ao Plenário da Câmara sem passar pelas comissões por 
meio de um requerimento de urgência do líder do PFL, deputado José Carlos 
Aleluia (BA). Mais tarde ele seria rejeitado com o voto do próprio líder. Quan-
do há rejeição por uma matéria que é tema de projeto de lei, e não de medida 
provisória, o mais comum é o movimento inverso. Os parlamentares ignoram o 
tema, que acaba ficando “engavetado”, sofrendo uma tramitação mais lenta nas 
comissões. Neste caso, porém, a reação da mídia ao projeto foi tão forte que a 
oposição logo entrou em obstrução no Plenário contra um texto que ainda nem 
havia chegado lá. A ideia era levar o projeto a Plenário para rejeitá-lo. No final, o 
governo acabou cedendo e concordando com uma votação simbólica em Plená-
rio para evitar a obstrução da pauta.

Na sessão que rejeitou o projeto, no dia 15 de dezembro de 2004, o deputado 
Celso Russomano tentou separar seu texto do projeto enviado pelo Executivo e 
não foi bem-sucedido. Também o PCdoB elaborou um substitutivo aos dois pro-
jetos para modificar trechos criticados pelos opositores. Mas pouco se discutiu o 
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mérito de qualquer proposta. O principal argumento era o de que regular a ativi-
dade jornalística seria cercear a liberdade de expressão garantida pela Constitui-
ção. Com a votação simbólica, o posicionamento dos deputados fica mais claro 
pelas referências, durante a sessão, ao acordo para a desobstrução da pauta. Ou 
seja, o governo não mobilizaria sua base para a votação e aprovação da maté-
ria. Assim, deputados do PFL, PSDB, PPS, PP e PMDB se alternaram para falar 
individualmente contra o projeto. Deputados do PT e do PCdoB conseguiram 
algumas manifestações de apoio de deputados do PTB e do PL, mas a votação já 
havia sido decidida pela estratégia dos líderes de não brigar pelo assunto. 

Desta forma, as únicas oportunidades de debate do tema na Câmara foram uma 
audiência pública requerida por deputados do PT na Comissão de Trabalho e a 
própria sessão que rejeitou o projeto. Paradoxalmente, algumas críticas feitas 
ao texto foram justamente relacionadas ao formato dos artigos, aspectos que 
poderiam ter sido contornados no âmbito das comissões. O deputado Fernando 
de Fabinho (PFL-BA), designado relator pela Comissão de Educação e Cultura, 
afirmou em Plenário que o texto era ruim e citou como exemplo um dispositivo 
que determinava a eliminação das carteiras de jornalistas dos profissionais que 
já tinham morrido. O deputado José Thomaz Nonô (PFL-AL), designado relator 
pela Comissão de Constituição e Justiça também desacreditou o texto, citan-
do um ponto que aceitava a inscrição para candidatos ao conselho de pessoas 
que tivessem cometido infrações disciplinares. Um erro de redação claro, que o 
depu tado não deixou de classificar como tal, mas que também não deixou de citar. 

Mas os argumentos em Plenário podem ser divididos entre aqueles que advoga-
ram a causa da liberdade de expressão e os que queriam regular com o objetivo 
de proteger os próprios jornalistas. O deputado Nelson Proença (PPS-RS), rela-
tor pela Comissão de Ciência e Tecnologia, chegou a considerar a necessidade 
de um conselho profissional, mas afirmou que ele poderia ser mais um risco que 
um benefício porque previa um Código de Ética e medidas disciplinares para o 
exercício da profissão. Proença afirmou que o Decreto-Lei no 972, de 1969, já re-
gulamentava a profissão, dizendo que o registro deveria ser feito no Ministério 
do Trabalho. Para o deputado, um código criado pela categoria não poderia se so-
brepor à liberdade de expressão, que é constitucional. Ao mesmo tempo, afirmou  
que a Lei de Imprensa, anterior à Constituição de 88, já traz crimes que devem 
ser analisados pelo Judiciário. “É matéria que interessa à sociedade e cujo exa-
me deve dar-se no âmbito do Judiciário”, afirmou.
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Mas Nelson Proença se concentrou nas críticas ao Código de Ética, afirmando 
que, no jornalismo, não é possível impor regras de conduta profissional: 

“Um Código de Ética da categoria pode tornar-
se, nesse sentido, uma ameaça à sociedade e ao 
próprio jornalista. A entidade profissional pode 
revelar-se uma arena na qual ele venha a ser 
questionado sobre seus atos, pressionado a rom-
per o sigilo de suas fontes ou a envolvê-las em 
sua defesa perante os pares, criando-lhes cons-
trangimentos (...) A ética do jornalista, assim, vai 
na contramão da ética de outras profissões. Seu 
compromisso é com a denúncia, com a apuração 
dos fatos que surgem no subsolo da sociedade, 
nas engrenagens do Estado, nos sinuosos corre-
dores do poder (...) O jornalista tem a obrigação 
ética de revelar o que possa prejudicar a outrem, 
até mesmo a um colega de profissão, se o fizer em 
favor da sociedade (...) No caso do jornalismo, 
perigosos são o bom-mocismo, o respeito exacer-
bado às normas, o temor diante da autoridade.”

O deputado, de certa forma, colocou em perspectiva o que é o dever de um 
jornalista e concluiu que um código que delimite “como” agir pode reduzir a 
própria possibilidade de apurar os fatos. Proença admite que os fatos relatados 
podem prejudicar terceiros, mas, segundo ele, isso pode ser feito desde que seja 
“em favor da sociedade”. Sem um órgão profissional, a decisão sobre os fatos que 
são de interesse da sociedade e que, portanto, podem acarretar perdas e danos 
após a sua divulgação, está hoje mais ligada ao jornalista pessoalmente e a sua 
empresa. Portanto, é deles hoje a tarefa de decidir “como” agir. 

Proença condenou o fato de que “qualquer um” poderia iniciar um processo 
administrativo contra um jornalista, sujeitando-o a uma penalidade que iria 
da advertência à suspensão do registro. Por fim, afirmou que a Fenaj estaria 
isolada na defesa da proposta. Seriam contra a ABI, a ANJ, a Abert, bem 
como “diversas vozes influentes”: os jornalistas Elio Gaspari, Miriam Leitão, 
Carlos Chagas, Clóvis Rossi, Jânio de Freitas e Ricardo Noblat. O deputa-
do afirmou então que quem representa os jornalistas e os profissionais de 
imprensa no Brasil discordava do projeto, desconsiderando que a entidade 
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representativa dos jornalistas, entre os exemplos citados, seria a própria 
Fenaj, a principal promotora do texto.

O líder do PFL, José Carlos Aleluia, afirmou que o projeto fazia parte da inten-
ção do governo de estabelecer uma imprensa oficial, “um órgão semelhante aos 
criados por Stálin e Hitler”. E acrescentou que a criação da Ancinav (Agência 
Nacional de Audiovisual) completaria a “revolução cultural”. Na mesma linha, o 
deputado Fernando Gabeira (sem partido-RJ) apontava que a primeira diretoria 
do conselho seria composta por diretores da própria Fenaj, que seriam todos 
ligados ao partido do presidente da República, o PT. Gabeira também afirmou 
que os jornalistas da federação não seriam jornalistas de fato: 

“Já tive oportunidade de dizer que sou jornalis-
ta há 40 anos. Cobri guerras e entrevistei presi-
dentes. Não posso entender como esse conselho, 
formado de burocratas que, às vezes, nem saem 
às ruas, vai me orientar. Isso não tem sentido.”

A certa altura da sessão, os deputados defensores do projeto apelaram para que 
ele fosse retirado de pauta para que fosse melhor discutido, inclusive à luz do 
substitutivo apresentado pela deputada Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM). O 
próprio deputado Walter Feldman (PSDB-SP), apesar de contrário ao projeto, 
declarou que discordava do pedido de urgência que teria interrompido o debate 
nas comissões. Mas havia a garantia da votação simbólica para rejeitar o proje-
to. Os deputados favoráveis ao projeto passaram então a condenar a submissão 
do Legislativo aos interesses dos donos das empresas de comunicação. Em outra 
linha, o deputado Almir Moura (PFL-RJ) explicou que há um embate de direitos 
fundamentais na Constituição e, por isso, a liberdade de expressão não é ilimi-
tada: “Sou defensor da liberdade de imprensa, mas entendo que, como outros 
direitos constitucionais, este precisa ter sua amplitude corretamente demarca-
da para não acontecer de seu exercício ferir a esfera jurídica individual”.

Para ter a posição das empresas sobre a criação do CFJ, foram selecionados os 
editoriais e artigos assinados publicados entre agosto de 2004, mês de apresenta-
ção do projeto, e dezembro de 2004, quando o projeto foi rejeitado. Os artigos fo-
ram incluídos porque eles trazem os argumentos dos colunistas, que muitas vezes 
são jornalistas da empresa que avançaram na estrutura da redação por gozarem da 
confiança da direção. Os artigos contrários à orientação das empresas servem en-
tão como um contraponto, oferecendo os argumentos que fazem o contraditório.
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Para a compilação dos textos foi utilizado o Banco de Notícias Selecionadas 
da Câmara dos Deputados. O BNS faz uma indexação de todos os textos 
referentes a projetos em tramitação e outros assuntos pertinentes ao traba-
lho parlamentar nos seguintes órgãos de imprensa: Correio Braziliense, Jornal 
de Brasília, Folha de S.Paulo, O Estado de S.Paulo, O Globo, Jornal do Brasil, Gazeta 
Mercantil, Veja, Isto É e Valor Econômico. A pesquisa com as palavras-chave “con-
selho” e “jornalismo” obteve 444 textos.

Deste total, foram selecionados todos os artigos e editoriais num total de 100 
textos: 79 contrários ao conselho e 11 favoráveis. Outros 10 textos se posicio-
navam no sentido do aperfeiçoamento do projeto, principalmente na defesa do 
desatrelamento do órgão da administração pública com o objetivo de criar uma 
entidade de autorregulamentação. Vale dizer que todos os editoriais foram des-
favoráveis ao conselho. Entre os argumentos utilizados contra o CFJ (Quadro 1), 
os que mais se destacam são os que fazem apelo à liberdade de expressão e à ideia 
de que o mercado tem condições de se autorregular a partir das preferências dos 
consumidores. Embora a maior frequência de aparecimento nos textos seja a do 
argumento de que o conselho tem a “intenção de controlar a divulgação de denún-
cias contra o governo” (54 ocorrências de um total de 285 divididas em 24 tipos de 
argumentos), os raciocínios ligados às intenções do legislador também estariam, 
de certa maneira, vinculados à ideia de intervenção estatal contra a liberdade.

De qualquer forma, as “más intenções” do legislador poderiam ser corrigidas no 
texto da lei com a instituição de mecanismos de controle e de fiscalização pela 
sociedade. Naquele momento, estes argumentos funcionaram mais como um 
recurso dos polemistas diante do surgimento do projeto em meio a uma série 
de denúncias, mas não são argumentos acompanhados de sugestões de mudan-
ças. Estas tiveram uma frequência bem menor e estiveram mais relacionadas à 
vinculação da entidade com o governo. Como explicado pela Fenaj, a vinculação 
seria uma exigência legal, embora a estrutura desenhada pelo substitutivo pro-
posto pelo PCdoB estabelecesse uma entidade desvinculada.

O caso da Lei Eleitoral

A partir dos argumentos que ressaltaram a defesa da liberdade de expressão 
em relação à criação do CFJ, vale lembrar os casos nos quais os parlamentares 
votam pela restrição desta mesma liberdade em prol de outras. Como exemplo, 
é tomado o caso da Lei Eleitoral (9.504/97), que nos seus artigos 43 a 58 traz 
inúmeros dispositivos restritivos da liberdade de imprensa, especialmente em 
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relação à radio e à televisão por serem concessões públicas. O entendimento dos 
deputados também é plenamente aceito como constitucional pela jurisprudência 
do Tribunal Superior Eleitoral. Quando a liberdade de expressão é colocada entre 
os argumentos que buscam invalidar as restrições jurídicas, os ministros do TSE 
respondem que também é uma garantia constitucional assegurar uma eleição equi-
librada (Brasil 2007c):

“A liberdade de imprensa é essencial ao Estado 
democrático, mas a Lei Eleitoral veda às emisso-
ras de rádio e televisão a veiculação de ‘propagan-
da política ou a difusão de opinião favorável ou 
contrária a candidato, partido, coligação, a seus 
órgãos ou representantes’. Se o programa jorna-
lístico ultrapassar esse limite difundindo opinião 
favorável a um candidato, fora do padrão do co-
mentário político ou de notícia, fica alcançado 
pela vedação.” (BRASIL, 2007c, p. 102)

TV pública

A medida provisória (398/07; Lei no 11.652/08), que criou a chamada TV pú-
blica, estabelecia primordialmente dois princípios que daquele momento em 
diante teriam que ser observados em todos os serviços de radiodifusão pública 
(TV e rádio) explorados pelo Poder Executivo: 1) a autonomia em relação ao 
governo federal e 2) a participação da sociedade civil no controle do sistema. 
Imediatamente, a Radiobrás se transformou na nova Empresa Brasil de Comu-
nicação (EBC), uma empresa pública que tem seus rumos definidos por um con-
selho curador de 22 membros, 15 da sociedade civil. A exposição de motivos que 
acompanhou a MP lembrou que a Constituição determina a existência de um 
sistema público complementar aos sistemas privado e estatal:

“A nova televisão será veículo relevante na conso-
lidação democrática bem como ator no processo 
de construção da identidade brasileira. Entre seus 
objetivos encontra-se o fomento à produção re-
gional e à produção independente, bem como o 
direcionamento de suas atividades para finalida-
des educativas, culturais, artísticas, informativas, 
científicas e promotoras da cidadania. Como re-
sultado final, espera-se um incremento do debate 
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público no país, fundamental à reprodução social 
permanente do processo democrático.”

Coube ao deputado Walter Pinheiro (PT-BA), relator da MP na Câmara, a crítica 
aos sistemas privado e estatal. Ele afirmou que as emissoras comerciais não res-
peitam os princípios constitucionais que deveriam orientar essas concessões, e 
o sistema estatal não teria recursos financeiros para atendê-los. Além disso, o 
sistema estatal sofreria forte ingerência do governo.

Pelo projeto, a primeira composição do conselho curador da EBC seria indicada 
pelo presidente Lula, e as demais, formadas conforme disposição de um esta-
tuto a ser aprovado. Para reforçar este ponto, porém, Pinheiro modifica o tex-
to para que os membros da sociedade civil fossem aprovados em processo de 
consulta pública, entre indicações de pessoas jurídicas que atuem, por exemplo, 
com a promoção de direitos humanos e com a promoção da cultura. O relator 
veda a participação no processo de partidos políticos ou instituições religiosas, 
mas sugere que o conselho seja acrescido de dois membros indicados pela Câma-
ra e pelo Senado. Por fim, cria uma nova figura na estrutura da empresa para ter 
comunicação direta com o público: o ouvidor.

Na outra ponta da autonomia da EBC, o deputado argumenta que a simples desti-
nação de recursos orçamentários para a empresa poderia comprometer sua inde-
pendência e retira 10% dos recursos do Fundo de Fiscalização das Telecomunica-
ções (Fistel) para uma contribuição específica para a radiodifusão pública. A EBC 
ficou com 75% da nova contribuição, estimada em R$ 150 milhões anuais. Para 
não aumentar a carga tributária, a taxa do Fistel foi reduzida no mesmo montante. 

Pinheiro ainda fixou em 10% o mínimo de veiculação de conteúdo regional e em 
5% o de conteúdo independente, a serem transmitidos entre 6 e 24 horas. A pu-
blicidade institucional não pode superar 15% do total da veiculação e, manten-
do o texto original, a EBC não pode veicular propaganda de produtos e serviços. 

Diferentemente da discussão sobre o CFJ, o debate sobre a TV pública obteve até 
o apoio de partidos de oposição, como o PSOL e o PPS, e mesmo a postura con-
trária do PSDB e do DEM não se desenvolveu em obstrução às votações. Os dois 
partidos criticaram o envio da proposta por medida provisória, o que também 
foi criticado pelo PPS, mas se concentraram mais na possibilidade de aumento 
de gastos em uma área, segundo eles, não prioritária em detrimento de áreas 
como saúde e educação. Nos discursos, as cifras passavam de R$ 600 milhões  
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para R$ 1 bilhão por ano. O deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) explicou que 
R$ 600 milhões representava o dobro do orçamento do Ministério do Turismo e 
que seria suficiente para “construir 20 hospitais de 200 leitos ou 1.000 quilôme-
tros de asfalto” (19/2/2008). A liderança do governo, por sua vez, representada 
pelo deputado Henrique Fontana (PT-RS), afirmou que a despesa seria de R$ 
350 milhões, sendo que, deste total, R$ 240 milhões viriam do orçamento anual 
da Radiobrás, que seria incorporado pela EBC. Fontana explicou ainda que este 
total era “um quarto do que o governo gasta em anúncios institucionais em ou-
tras redes de comunicação” (19/2).

Mas a oposição também ressaltou o fato de a primeira composição do conselho 
curador da EBC ser indicada por Lula e a ausência de concursos públicos nos 
primeiros três anos. O deputado Paulo Bornhausen (DEM-SC) afirmou que a TV 
não seria então pública, mas estatal e que iria promover o governo, o seu “pro-
jeto de poder” (19/2). O deputado ainda criticou a criação da nova contribuição 
para a radiodifusão pública, afirmando que uma vez estabelecido um novo tri-
buto – o que ele classificou de inconstitucional –, o governo poderia majorar as 
suas alíquotas por meio de uma nova MP (26/2).

Na linha do aumento de gastos, o deputado Antonio Carlos Pannunzio (PSDB-SP) 
afirmou que o país já tinha 177 emissoras públicas, entre federais, regionais e esta-
duais (19/2). O argumento do governo, porém, foi o de que estas emissoras eram, 
na prática, estatais e se transformariam em públicas. O deputado José Genoíno (PT-
SP) explicou que estas emissoras estariam sujeitas a um isolamento que seria rom-
pido pela potencial formação de uma rede pública prevista na proposta (19/2). Com 
a transformação de sistema estatal em sistema público, o governo estaria, na verda-
de, perdendo poder. “Se o governo quisesse uma TV chapa-branca, bastaria manter 
a Radiobrás”, afirmou o deputado Walter Pinheiro (PT-BA, 19/2). Assim mesmo, a 
oposição tenta passar a ideia de que o aumento de gastos adicional da nova empresa 
beneficiaria o governo. “Em comunicação, é muito claro: manda quem paga a con-
ta”, afirmou o deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA), acrescentando 
que, no caso, o Executivo seria o “mandante” e não o povo. 

De maneira geral, porém, os líderes oposicionistas revelaram disposição para a 
votação porque, afinal, o conselho curador realmente poderia representar uma 
diferença em relação à definição da linha editorial por uma diretoria nomea-
da pelo presidente. E, além disso, estaria sendo regulamentado o dispositivo 
constitucional que trata dos sistemas privado, estatal e público de radiodifusão. 
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A nova empresa também não se constituiria em uma inovação importante, em 
termos estruturais, que pudesse ter algum impacto, por exemplo, sobre o merca-
do. Alguns deputados, como Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), chegaram a apelidar a 
nova TV de “TV traço”, ou seja, com audiência zero. “Se TV pública tivesse au-
diência, não teríamos o ibope [avaliação] que temos na Câmara dos Deputados 
com o trabalho maravilhoso que realizamos”, afirmou Hauly (19/2). 

Mais especificamente, o PSDB e o DEM lutaram pela aprovação de dois dispo-
sitivos – por meio da votação nominal – que merecem referência. Um deles era 
a inclusão no texto de um artigo que vedaria a veiculação de propagandas de 
produtos, serviços e marcas pela nova empresa. O deputado Onyx Lorenzo-
ni (DEM-RS) defendeu a mudança afirmando claramente que ela impediria o 
“avanço da TV pública sobre o mercado comercial e publicitário nacional” (21/2), 
o que, segundo ele, poderia causar danos às empresas privadas. Além disso, o go-
verno poderia de alguma forma fazer ingerências – que ele classificou de “chanta-
gem” – para que as empresas veiculassem na emissora pública.

A deputada Luciana Genro (PSOL-RS) lembrou que a propaganda de pro-
dutos e serviços já estava vedada pelo texto. Mas o que estava em jogo, 
segundo ela, era a possibilidade de a TV pública receber apoios culturais 
e institucionais, ou seja, patrocínios para determinados programas com a 
contrapartida da divulgação da marca das empresas. “O que está por trás 
da intenção daqueles que são contrários a isso e que querem aprovar esta 
emenda é justamente a defesa do interesse das TVs privadas, que não que-
rem dividir os recursos que hoje vão exclusivamente para os seus cofres”, 
afirmou a depu tada (21/2).

Esta posição já tinha ficado clara em audiência pública da Comissão de Ciência 
e Tecnologia. O representante da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e 
Televisão (Abert), Paulo Ricardo Tonet Camargo, defendeu a retirada do apoio 
cultural ou a sua redefinição para, segundo ele, preservar a complementaridade 
dos sistemas prevista na Constituição:

“Ora, se o sistema é complementar, público e pri-
vado, e se o sistema de radiodifusão privada só 
tem uma fonte de financiamento, que é o mercado  
publicitário, não faz sentido essa fonte de fi-
nanciamento migrar para outras plataformas, 
porque aí desapareceria a radiodifusão privada, 
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então o sistema deixaria de ser complementar 
pela falta de um de seus entes.” 

A outra emenda discutida em Plenário buscava acabar com a nova contribuição 
para a radiodifusão pública. “Telerradiodifusão sem recursos não dá. É preciso 
entender que essa empresa não será sustentada por anúncios publicitários, pela 
dinâmica do mercado, que muitos aqui ‘absolutizam’” (26/2), afirmou o deputado 
Chico Alencar (PSOL-RJ) em defesa da contribuição. Já o deputado Antonio Carlos 
Magalhães Neto (DEM-BA), procurou mostrar que o governo teria de onde tirar 
dinheiro para bancar a nova empresa: “Nesse projeto de lei [projeto que criava a 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência], o governo propõe a criação de 
nada mais nada menos do que 79 cargos de confiança. Qual o problema do Brasil? 
Quanto mais se arrecada, mais se gasta com a máquina pública” (26/2). Mas tanto 
esta votação quanto a relativa aos apoios culturais foram ganhas pelo governo.

Apesar de os deputados fazerem críticas à qualidade da programação da TV 
aberta, há pouquíssimas referências ao fato de que esta TV é formada por con-
cessões públicas, sujeitas à contrapartida dos princípios constitucionais expres-
sos no artigo 221 (preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e 
informativas; promoção da cultura nacional e regional com estímulo à produção 
independente; regionalização da produção cultural, artística e jornalística; e res-
peito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família). “Os governos têm sido 
lenientes na fiscalização dessa concessão pública que são as televisões”, regis-
trou a deputada Luciana Genro (PSOL-RS).

Na audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia, o professor Murilo 
César Ramos, da UnB, afirmou que a regulamentação da concessão pública na ra-
diodifusão é “extremamente frouxa” e defendeu uma discussão do caráter público 
da televisão comercial. Segundo ele, a discussão do tema estaria sempre sendo 
feita em partes – como no caso da TV pública – em vez de ser feita uma abordagem 
plena do que diz a Constituição. Ao que o representante da Abert retrucou que 
a discussão vem sendo feita há cada 10 ou 15 anos, pelo Congresso, quando são 
renovadas as concessões de rádio e TV.

Mesmo discordando da proposta, PSDB e DEM acabaram entrando em acordo 
com o governo, por exemplo, em relação a procedimentos de votação que in-
cluíam a não obstrução dos trabalhos no Plenário. Normalmente, a obstrução 
não se dá apenas pela ausência do voto, mas por meios de sucessivos reque-
rimentos de adiamentos de discussão, destaques para votação em separado e 
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pedidos de verificação de quórum que resultam em votações nominais (com 
registro no painel eletrônico).

A pesquisa com as palavras “TV” e “pública” (com conector “e”) no Banco de No-
tícias Selecionadas da Câmara entre os dias 1o/10/2007 (MP apresentada no dia 
11/10) e 26/2/2008 (conclusão da votação) retornou 226 textos. Foram selecio-
nados apenas 20 textos a partir dos mesmos critérios adotados para o projeto 
do CFJ. Deste total, 13 eram contrários, 5 favoráveis e 2 neutros. O interesse 
da imprensa pela matéria, portanto, foi bem menor. E a classificação dos argu-
mentos mostra que a maioria esteve voltada para a possibilidade de controle da 
TV pelo governo em função das indicações previstas para a diretoria e para o 
conselho curador.

Conclusões

No Brasil, parece evidente então a força do projeto liberal-pluralista como parte 
dos discursos “vencedores” no sentido das votações em Plenário. O debate tra-
vado em torno do CFJ e da TV revelou ainda interesses econômicos de grupos 
de pressão situados além das crenças. Eles estão presentes na questão dos pa-
trocínios das empresas estatais à TV, mas principalmente na possibilidade de 
interferência do CFJ nos rumos de empresas privadas, muitas delas ligadas aos 
próprios parlamentares. 

Apesar de não ser possível um “tribunal de apelação neutro” para julgamento 
de teorias rivais, visto que não existem dados pré-conceituais ou pré-teóricos 
(MACINTYRE, 1991), é possível afirmar que existem pontos de contato entre 
as tradições que devem ser buscados pelos pesquisadores. É o que acontece com 
as teorias analisadas neste trabalho. O discurso presente na mídia, porém, pa-
rece mostrar uma postura pouco aberta a estas reflexões. Desta forma, o apelo 
a liberdades e direitos fundamentais – de maneira intransigente – tem a função 
de rejeitar as tentativas de regulação, mesmo que estas possam vir em apoio 
daqueles. Os parlamentares, por sua vez, corroboram o discurso midiático, op-
tando por uma regulação pontual, particularmente quando essa regulação tem 
por objetivo proteger seus interesses imediatos, como é o caso das eleições.
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Quadro 1 – Argumentos das empresas contrários ao CFJ 

NÚCLEO MORAL/VIOLAÇÃO DE DIREITOS (total: 131*)

Fere a liberdade de expressão garantida na Constituição 45

Projeto tem caráter autoritário, intervencionista 43

Fenaj não é representativa/Não há consenso na categoria/Não houve debate 17

Não é possível julgar ética jornalística, cada um tem uma, é subjetiva 12

Não pode controlar liberdade das empresas ou dos jornalistas 5

A favor da autorregulação 5

Gera autocensura 4

NÚCLEO POLÍTICO/CONTROLE GOVERNAMENTAL (total: 83)

Intenção é controlar a divulgação de denúncias contra o governo, censurar 54

Intenção é beneficiar diretoria da Fenaj, assessores de imprensa e pelegos representados 
por ela, muitos militantes do PT

22

Intenção é beneficiar projeto de poder do PT 7

NÚCLEO ECONÔMICO-SOCIAL/PROPOSTA INEFICIENTE  
OU INÓCUA (total: 64)

Já existem leis e instituições para punir (ou defender) os jornalistas 34

O leitor/a opinião pública pune com a livre escolha 17

Conselho é para atividades que requerem habilitação especial 4

 Conselho é estrutura burocrática, não resolve 3

 Os anunciantes punem quem não tem credibilidade 2

É desnecessário para proteger jornalista do patrão porque não há luta de classes nas 
redações

2

Empresas patronais já fiscalizam a ética 1

Demissão é a solução para quem não quer se submeter a algo antiético 1

NÚCLEO PROCEDIMENTAL/CORREÇÕES (total: 17)

Formato é ruim, vincula entidade ao governo 8

Cria nova contribuição obrigatória 3

Falta código de ética em anexo 2

Conselho não pode “orientar” e “fiscalizar” profissão 2

Faltam regras de composição e eleição dos membros 1

Texto traz atribuições que são dos sindicatos 1

 

*Total de argumentos do tipo utilizados nos textos (frequência). 
Fonte: Elaboração do autor.
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JUDICIALIZAÇÃO E 
REPRESENTATIVIDADE NO BRASIL

Myriam de Fátima C. de Mello

Panorama da judicialização da política174 
nas democracias representativas

Nos tempos atuais, na dita “modernidade tardia”, a aproximação cada vez maior 
entre esferas de poder, que na teoria democrática clássica necessariamente de-
vem ser distintas, é um fenômeno que se verifica em âmbito mundial e tem sido 
encarada como uma consequência inevitável das transformações experimenta-
das pelas sociedades democráticas. O processo conhecido como “judicialização 
da política” insere-se nesse contexto.

Para explicar a notável aproximação entre o direito e a política, o jurista italiano 
Mauro Cappelletti (1999) lança mão de argumentos pragmatistas/instrumen-
talistas. Para ele, o “absolutismo separatista” dos poderes vem sendo superado 
nas sociedades contemporâneas em decorrência de um “déficit legislativo” vi-
venciado pelas sociedades plurais contemporâneas, que, com suas crescentes 
demandas por representatividade, acabam transportando para o Judiciário as 
polêmicas de difícil solução pelo Parlamento, levando juízes a atuarem como 
verdadeiros legisladores.

A visão do ativismo judiciário como consequência de um “déficit legislativo” se-
gue a seguinte lógica: nas sociedades contemporâneas, a constante formação de 
novas identidades gera demandas muitas vezes conflitantes, e no jogo político 

174 Essa expressão foi cunhada a partir do estudo de Tate e Vallinder (1995) sobre os efeitos 
da expansão do Poder Judiciário no processo decisório nas democracias contemporâneas. A 
contrapartida, naturalmente, é a “politização do Judiciário”. É essa interpretação “sistêmica”, 
significando a sobreposição funcional dos campos simbólicos do direito e da política, que da-
mos aqui ao termo “judicialização”.
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a existência de polêmica dificulta a tomada de posição; observa-se assim certa 
“inoperância” do Poder Legislativo, que, em face de questões polêmicas, legisla 
em abstrato, recorrendo a cláusulas indeterminadas e abrindo espaço para a 
presença do “juiz legislador” (CAPPELLETTI, 1999).

Essa lógica é reforçada pelo argumento keynesiano sobre a complexidade da 
organização do capitalismo, resgatado por Luiz Werneck Vianna (1996) sob a 
perspectiva de que, enquanto a política invade a seara econômica visando à re-
produção do próprio capitalismo, o Judiciário avança na seara da política para 
sanear as lacunas deixadas pelos legisladores na elaboração de leis eivadas pela 
indeterminação. E quanto mais o welfare state intensifica sua ação, mais se ju-
dicializa a vida social. Dessa forma, o próprio welfare state, às voltas com o im-
perativo da igualdade, demandou a crescente institucionalização do direito na 
vida social. Dessa perspectiva, a própria lógica política do capitalismo, em que 
múltiplos interesses se confrontam, torna necessária a judicialização das rela-
ções sociais, tanto para a solução de conflitos como para dar resposta a deman-
das sociais que requerem atendimento dentro do princípio da democracia, mas 
estão além da capacidade de resposta do Legislativo.

Conforma-se, assim, a tese de que uma sobrecarga do Legislativo trouxe a ne-
cessidade de delegação ao Judiciário da defesa dos interesses sociais, para que 
a Justiça preenchesse as lacunas da política. E do ponto de vista de Werneck 
Vianna, assim como do de Cappelletti (1999), na democracia representativa, 
ao “déficit legislativo” corresponde uma crise de representação. Ou seja, nesse 
quadro, o Judiciário amplia seu espaço em função da inoperância ou da incapa-
cidade do Legislativo de atender às demandas de uma soberania complexa.

Nas sociedades plurais contemporâneas, direito e política interpenetram-se 
justamente porque o caminho procedimentalista habermasiano, que se destina 
apenas a garantir voz e vez à soberania no Legislativo, o único poder que tem 
legitimidade para legislar, “congestionou-se”. As muitas vozes que não tinham 
vez, que não encontravam respostas junto ao legislador, viram-se obrigadas a 
recorrer ao juiz. Assim, pouco a pouco, foi sendo criada uma alternativa, um ata-
lho, um caminho “substancialista” para “preencher os vazios da lei” (VIANNA, 
1996). Esse caminho é o Judiciário. Por outro lado, paralelamente, procedimen-
tos e mecanismos típicos do sistema judicial foram sendo adotados tanto pelo 
Legislativo, com as CPIs, como pelo Executivo, com as ouvidorias. Políticos e 
autoridades administrativas passaram a recorrer a procedimentos semelhantes 
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aos do processo judicial e a parâmetros jurisprudenciais em suas deliberações. 
Dessa forma, a judicialização envolve alterações institucionais que não se resu-
mem a um ativismo judicial.

Nesse contexto, a oferta de uma alternativa substancialista não constituiria 
uma ameaça à democracia, dado que ela se funda no mesmo princípio do proce-
dimentalismo habermasiano, qual seja, o Estado Democrático de Direito. Mes-
mo porque a objeção que se pode levantar quanto ao “direito jurisprudencial”, o 
de que não cabe ao Judiciário criar, mas apenas interpretar o direito, na verdade 
baseia-se numa diferença sutil, pois toda interpretação acaba sendo criadora, 
e, como bem observa Cappelletti (1999), por mais bem redigida, por mais sim-
ples e precisa que seja a linguagem nela empregada, a legislação sempre deixa 
lacunas que devem ser preenchidas pelo juiz e sempre permite ambiguidades e 
incertezas para serem resolvidas no sistema judiciário. E a legitimidade do ca-
minho substancialista é dada pelos princípios em que ele necessariamente deve 
assentar-se, enfatiza Ferejohn (2003), em cuja visão é também indiscutível que 
a politização da Justiça ou judicialização da política tem enorme funcionalida-
de, em termos de resultado. Em outras palavras, os segmentos sociais “despro-
tegidos” encontram nesse caminho a realização de seus direitos.

Mas para que esse processo não se contraponha ao princípio democrático, é 
preciso que no seu desenvolvimento sejam respeitadas duas premissas básicas: 
de um lado, a aplicação de critérios de seleção que assegurem a qualidade do 
operador do direito; do outro, a adoção de mecanismos que garantam amplo 
acesso social à Justiça. Cumpridas essas premissas, preserva-se a integridade 
das instituições democráticas, e assim a sociedade vai tornando-se agente da 
criação do seu próprio direito, alcançando dessa forma a utopia marxista da 
autorregulamentação social.

A judicialização da política é, assim, um processo relacionado às sociedades de-
mocráticas. O ambiente democrático é um requisito para a expansão do poder 
judicial, que ocorre como um “desdobramento natural” (TATE e VALLINDER, 
1995) das democracias contemporâneas, consistindo apenas numa adaptação 
do sistema a uma soberania que se tornou demasiadamente complexa e ultra-
passou a capacidade de resposta do Legislativo e do Executivo. A expansão do 
Poder Judiciário encontra seu espaço justamente na falha, na insuficiência, na 
incapacidade dos demais poderes, resultante da própria pluralização social, que 
“sobrecarrega” os canais tradicionais de expressão da soberania.
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O tema da judicialização tem, portanto, suas raízes na abordagem do funciona-
mento do sistema democrático. Na base desse fenômeno está a meta de defesa 
das minorias contra as maiorias. E esse processo tem aspectos defensivos, como 
um sistema de defesa de direitos, e agressivos, como um caminho de aquisição 
de novos direitos. 

A judicialização no Brasil: o papel do MP na representação 
funcional da sociedade

No caso particular do Brasil – como na América Latina em geral –, o processo de 
judicialização da política foi reforçado pelo próprio processo de redemocratiza-
ção175 e intensificou-se bastante em grande medida graças à orientação normati-
va democratizante da Constituição de 1988, que abriga amplos direitos de cida-
dania, dá precedência ao interesse público e alarga os canais de acesso à Justiça 
e o controle constitucional, consagrando, em complementação à representação 
política, o instituto da “representação funcional”, em cujo exercício se destaca o 
Ministério Público, órgão que passa a representar também os interesses sociais, 
agora investido da função de “defensor da cidadania”.

Dessa forma, o Ministério Público brasileiro é hoje um órgão público cujos inte-
grantes, por delegação dos legisladores, dos representantes eleitos da sociedade, 
atuam sem mandato eletivo na representação funcional da sociedade, instituto 
esse que, como veremos adiante, tem origem na atuação de entidades privadas 
representativas de categorias trabalhistas na defesa de interesses coletivos.

O MP brasileiro, pelo seu novo desenho constitucional, distingue-se dos organis-
mos correlatos dos demais países democráticos exatamente porque suas funções 
não se limitam ao processo criminal, incluindo também um largo espectro de atri-
buições dentro da esfera civil, com uma notável independência institucional das 
outras instâncias de governo. Na CF/88, além de ter sido inserido no Título IV, 
Da Organização dos Poderes da República, num capítulo à parte (o Capítulo IV, 
Das Funções Essenciais à Justiça), onde é definido como “instituição permanen-
te, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput), 
recebeu grande autonomia, não somente do ponto de vista formal, como também 
na forma de mecanismos que blindam a instituição contra ingerências por parte 
dos políticos de maneira geral, em particular dos governantes.

175 Em parte, como veremos adiante, dado ao descrédito na classe política.
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De fato, o MP tem atuado ativamente na proteção de interesses difusos e cole-
tivos, e também dos interesses individuais homogêneos176, assim como na pro-
teção da propriedade pública e no controle das políticas públicas. Tem ainda 
exercido um significativo papel no combate à corrupção e ao moderno crime 
organizado. Neste país os promotores e os procuradores, contando com ins-
trumentos tão poderosos como a ação penal pública, a ação civil pública e o 
inquérito civil, transformaram-se em importantes atores políticos mesmo sem 
passarem pelo crivo do voto, dada a repercussão de sua atuação, tanto no que 
tange ao controle horizontal dos agentes públicos como no que se refere à apli-
cação e mesmo ao direcionamento das políticas públicas, cuja elaboração pode 
ser influenciada pelos resultados das ações do MP.

Tem, portanto, consequências políticas essa atuação, ainda mais se considerar-
mos que as atribuições do Ministério Público foram ampliadas a tal ponto que 
quase todos os assuntos referentes à sociedade brasileira podem ser judicializa-
dos pela instituição.

Breve histórico da representação funcional 

A experiência da representação funcional, instrumento que permite a defesa 
junto à Justiça de interesses coletivos por atores que os representam fora do 
plano político, foi introduzida no Brasil pelo corporativismo, pela judiciali-
zação dos conflitos trabalhistas individuais e coletivos, com a institucionali-
zação da Justiça do Trabalho, passando a Administração a arbitrar questões 
entre grupos de interesses devidamente representados por seus sindicatos. 
O instituto da representação de interesses funcionou no Estado Novo como 
o canal (exclusivo) de participação social, e foi absorvido pelo sistema jurí-
dico nacional desde então. Passou a coexistir com a representação política, 
estendendo-se para além das questões trabalhistas e mostrando-se parti-
cularmente útil na defesa dos novos direitos emergentes, de caráter difuso, 
notadamente na área ambiental.

A despeito do “ranço autoritário” que traz do berço, a representação funcional 
tem sido apontada como uma “herança democrática” da Era Vargas. Para Boschi 

176 Espécie de interesse transindividual ou coletivo, no sentido lato, referente aos interesses “de 
grupo, categoria ou classe de pessoas determinadas ou determináveis que compartilham pre-
juízos divisíveis, de origem comum”, que são tutelados coletivamente (MAZZILLI, 1995). Cabe 
ressalvar que não é pacífica na jurisprudência a legitimidade do MP para a tutela dessa espé-
cie de direito.
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e Lima (2002), é graças a ela que o arranjo corporativista dos anos 30 “pode ser 
interpretado como uma síntese institucional delimitando a fronteira entre o es-
paço público e o privado (...) a partir da hierarquização categórica dos interesses, 
mas sobretudo instaurando uma lógica em que a representação era um princípio 
fundamental”. Se da capacidade desigual de empresários e trabalhadores para mo-
bilizarem a defesa de seus interesses resultava uma representação assimétrica que 
tendia à reprodução de desigualdades sociais básicas, ainda assim “a mobilização 
e organização das classes sociais pela via da representação de interesses [contra-
balançava] o caráter autoritário” do corporativismo, e por isso “a dimensão da 
representação [funcional] pode ser ressaltada como um fator positivo a conferir 
algum grau de legitimidade e transparência aos arranjos corporativos”.

Essa forma de representação resistiu às mudanças institucionais que se suce-
deram no Brasil desde então, e a ela os teóricos da judicialização conferem um 
papel fundamental, relacionado à consolidação da democracia brasileira pela via 
da participação popular.

Representação funcional e representação política no Brasil:  
a receita democrática dos constituintes de 1987/88;  
conflitos e parcerias

Na literatura sociojurídica, a amplitude do novo papel do MP como represen-
tante funcional da sociedade não escapa a questionamentos como os de Rogério 
Bastos Arantes (2002), que, ao discorrer sobre o papel do Ministério Público 
na judicialização da política, ressalta que a grande dose de independência e de 
capacidade discricionária alcançada pela instituição com o novo modelo cons-
titucional para atuar em nome da sociedade é potencializada pelo ativismo de 
seus membros, motivados por um forte componente ideológico, que ele chama 
de voluntarismo político, não havendo, porém, suficientes mecanismos de con-
trole sobre ela própria. A mesma Constituição que ampliou as possibilidades 
de atuação do MP não previu instrumentos mais eficazes de accountability177 
que lhe sejam aplicáveis. E haveria um “excesso de voluntarismo” por parte de 
procuradores e promotores de Justiça, com repercussões negativas para a con-
solidação do processo democrático, principalmente por colocar em risco a inte-
gridade das funções das próprias instituições representativas políticas.

177 Pelo menos não nos moldes em que o conceito de accountability é definido por Mainwaring 
(2003), qual seja: o direito/dever de um ator de demandar/dar respostas (explicações) a agen-
tes públicos ou burocracias. Note-se, porém, que sob esses mesmos moldes o MP tem um 
papel privilegiado no que diz respeito à accountability dos políticos.
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Não é infundada a preocupação com o risco de esvaziamento que corre a repre-
sentação política, atualmente já tão desacreditada. De fato, principalmente nos 
últimos anos, as instituições representativas-eletivas no Brasil vêm sendo alvo 
de crescente descrédito por parte da população. Uma pesquisa do instituto Sen-
sus de outubro de 2001 retratou a impopularidade do Congresso: a Câmara dos 
Deputados só merecia então a confiança de 3% da população, e o Senado de 2%. 
Em maio de 2005, pesquisa do Ibope apontava que 71% da população brasileira 
não confiavam no Senado e 74% não confiavam na Câmara dos Deputados. Em 
setembro de 2007, pesquisa da Associação dos Magistrados brasileiros apontou 
que apenas 11% dos brasileiros confiavam nos políticos, e 16% nos partidos po-
líticos. As pesquisas indicam também que os trabalhadores brasileiros em geral 
se sentem bastantes inseguros quanto à representação de seus interesses, sejam 
trabalhistas, sejam sociais, sejam políticos.

Por outro lado, vem crescendo também a conscientização da sociedade quan-
to aos direitos e garantias individuais, ampliada pelas inovações trazidas pela 
Constituição Federal de 1988, que é, por sua vez, fruto do amadurecimento de-
mocrático da sociedade brasileira. E crescem na mesma proporção as demandas 
levadas ao Judiciário, especialmente em relação à tutela dos direitos coletivos, 
que anteriormente não se exercitavam, em juízo ou fora dele, por impossibili-
dade material. Nesse processo tem sido fundamental o papel do Ministério Pú-
blico, com seu novo escopo de atribuições, que incluem expressamente a defesa 
dos interesses metaindividuais ou transindividuais indisponíveis178.

A nova configuração do MP obedeceu a uma necessidade essencialmente polí-
tica. Reinstalar a democracia no Brasil em um cenário político-social massacra-
do por anos de autoritarismo era uma tarefa desafiadora. O esforço democrati-
zante demandava a introdução de institutos inovadores na Constituição. Não 
bastava apenas eleger princípios; era necessário também criar instrumentos e 
instituir procedimentos para assegurar que esses princípios se concretizassem 
como fundamento da ordem social. Justamente por isso buscou-se a ampliação 
do controle da constitucionalidade, uma das mais importantes inovações consti-
tucionais. Nesse sentido, na comunidade de intérpretes do texto constitucional 
foram introduzidos vários atores estatais e personagens da sociedade civil, numa 
verdadeira “democratização da hermenêutica constitucional” (VIANNA, 2002).

178 Espécie de interesse que se refere a um grupo de pessoas (como os sócios de uma empresa, 
os empregados de um mesmo patrão, os condôminos de um edifício, etc.) e, portanto, escapa 
ao individual, mas não chega a constituir interesse público.
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O ideal democratizante do legislador constituinte revela-se, entre outras inova-
ções, na constitucionalização da ação popular e da ação civil pública, à qual foi dada 
maior abrangência. Disso resulta uma “procedimentalização” da aplicação do di-
reito, “permitindo a criação de outro lugar de manifestação da esfera pública (pela 
via do direito), mobilizando formas e mecanismos de representação funcional em 
complementação e reforço (mútuo) do sistema da representação política, compen-
sando o déficit democrático brasileiro e a intervenção legislativa do Executivo pela 
mobilização do Judiciário” (VIANNA, 2002). A garantia dessa ampla participação 
político-jurídica de grupos sociais atua no sentido de “ativar” a cidadania.

Os princípios que orientam a configuração da democracia participativa, aco-
lhendo-se para tanto o instituto da representação funcional na Constituição, 
vão, no entanto, muito além da mera participação. A experiência da reinstalação 
do autoritarismo, com sua extensão no tempo por duas décadas, causou pro-
funda consternação ao país, especialmente no plano político-social. Assim, os 
constituintes de 1987/88 preocuparam-se sobretudo com a blindagem do Esta-
do e da nação contra um novo retorno do regime de exceção, o que mostrou ser 
o grande consenso entre os partidos representados na Assembleia Constituinte, 
reunindo progressistas, liberais e conservadores em torno da afirmação desse 
modelo de democracia participativa, com a ampliação do sistema de garantia de 
direitos e inovações processuais para a defesa de interesses coletivos. 

O imperativo da garantia da ordem democrática moldou um texto constitucional 
“aberto e comunitário” (HÄBERLE, 1997), fundado em princípios, um texto que vai 
além da neutralidade, na regulação tanto da ordem social como da ordem econômi-
ca, levando à esfera pública inclusive questões que antes eram tratadas apenas como 
direitos individuais entre particulares. O Estado, pela via da prestação jurisdicional, 
coloca seus órgãos da Justiça e o Ministério Público à disposição de toda a sociedade 
para o exercício da representação funcional, que surge como o elemento que trans-
forma a tradicional prestação jurídica pelo Estado em um caminho alternativo (ou 
pelo menos adicional) de formação de identidades sociais dentro da nova dinâmica 
da democracia, que demanda a multiplicação das formas de representação.

O processo envolve um movimento duplo, com os movimentos sociais e o deba-
te temático alimentando e estimulando a abertura democrática das instituições 
públicas. E os novos caminhos que são abertos incentivam a participação social, 
pois, quando exitoso o movimento, passa-se a acreditar na eficácia da ação co-
mum, o que leva à intensificação do associativismo popular, e assim por diante, 
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rumo à consolidação de uma cultura de participação democrática. O resultado, 
enfim, é uma cidadania ativa, construída e reforçada pela representação fun-
cional. No processo democrático assim reforçado, por sua vez, a representação 
política clássica é também resgatada em seus valores. Cidadania ativa significa 
maior consciência política e maior responsabilidade eleitoral. Estaríamos, por-
tanto, diante de um círculo virtuoso em que as duas formas de representação, 
a funcional e a política, mais do que procedimentalmente, complementam-se 
substancialmente, fornecendo uma à outra substratos e valores para a realiza-
ção do bem-estar social. É dessa forma que os teóricos da judicialização, parti-
cularmente W. Vianna (2002), encaram esse processo. 

Em suma, para os “judicialistas”, a representação funcional apresenta-se como 
uma via que, por favorecer a participação da cidadania, acrescenta substância ao 
processo democrático de deliberação. Num país onde até então imperava uma 
cultura jurídica positivista cuja principal meta era a defesa de direitos voltados 
para a garantia da autonomia privada dos cidadãos, onde até então os direitos 
civis e políticos prevaleciam sobre os econômicos e sociais; onde, enfim, tradi-
cionalmente se adotava uma concepção menos participativa do que representa-
tiva da democracia, essa nova “moldagem” do sistema jurídico que acolhe valo-
res substantivos representa uma inegável conquista. A abertura constitucional 
decorrente dessa valoração de princípios, na ausência de qualquer dogmatismo 
jusnaturalista, é o portal que levará à consolidação da cidadania ativa, pela via 
da participação político-jurídica, processando-se assim a interligação dos direi-
tos fundamentais e democracia participativa (VIANNA, 2002). 

Na teoria democrática clássica a separação dos poderes é condição sine qua non 
para o funcionamento normal de uma democracia representativa. Na receita de 
Habermas (2003), um sistema jurídico democrático deve ser construído sobre 
uma “jurisprudência de valores” ancorada na “cidadania ética” pela via de proce-
dimentos que assegurem a formação democrática da opinião e da vontade e, com 
a participação comunitária nos assuntos públicos, a concretização das normas 
constitucionais, mas a expressão da opinião e da vontade assim formadas deve ser 
canalizada pelo Legislativo, sob pena de se pôr em risco a legitimidade do processo 
de criação do direito. Os constituintes brasileiros, porém, na receita democrática 
que resolveram adotar, deram um passo maior, estendendo essa “procedimenta-
lização” à criação do próprio direito, e instituindo para tanto palcos alternativos 
que propiciam uma ampla participação popular, com base nos valores que a pró-
pria Constituição consagra como princípios básicos de sociabilidade. 
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Se chegaram a avaliar que tal decisão poderia resultar numa “derrocada” do prin-
cípio da separação dos poderes, que fundamenta a teoria democrática clássica, 
parecem ter considerado que os benefícios da abertura à sociedade de outros es-
paços de manifestação de sua vontade superavam o risco de “esvaziamento” do 
próprio Legislativo, que tais espaços poderiam implicar, e mesmo o custo de tal 
decisão para o sistema jurídico, causado pela eventual “perda” de legitimidade 
ou de integridade na criação do direito.

Nas sociedades plurais e complexas tem sido realmente necessário combinar 
formas de representação para a garantia da participação da sociedade no pro-
cesso político, para assegurar a realização da vontade soberana. Trata-se de um 
processo sem retorno que se verifica nas nações democráticas contemporâneas, 
todas elas postas diante de uma vasta agenda social que extrapola a capacidade 
de deliberação dos Parlamentos. No Brasil essa tendência encontrou amplo res-
paldo no legislador constituinte, que acolheu a representação funcional como 
integrante dos mecanismos da democracia participativa.

Na Constituição brasileira a valoração da representação funcional, visando ao 
fortalecimento de uma democracia participativa, faz-se acompanhar de alguns 
avanços que se revestem de significado como “equivalentes funcionais” de de-
mocracia direta, como a participação da sociedade civil organizada e do MP, o 
órgão público destinado ao exercício da representação funcional, no controle da 
constitucionalidade das leis.

O redirecionamento das atribuições do Ministério Público para a representação 
dos interesses sociais foi, portanto, fruto de um processo constituinte instalado 
num cenário em que o ideal prevalecente em todas as esferas sociais e correntes 
partidárias era a redemocratização do país, na esteira das possibilidades de mo-
bilização social abertas pela Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347, de 1985), do 
que resultou um novo ordenamento jurídico que, para além de uma circunstân-
cia histórica, “visava mobilizar a cidadania para participação em defesa dos seus 
direitos e implicava uma velada descrença quanto às instituições da democracia
representativa no sentido de virem a animar a vida republicana”179 (VIANNA, 
2002, grifo nosso).

Esse novo ordenamento abrigou instrumentos capazes de garantir a viabiliza-
ção do ideal democratizante, como a própria ação civil pública e, mais ainda, o 

179 Como já vimos, a falta de confiança da população brasileira na representação política tem sido 
apontada em várias pesquisas.
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mandado de injunção, à disposição do cidadão comum, e a ação direta de in-
constitucionalidade por omissão, à disposição da comunidade de intérpretes da 
Constituição, abrindo o caminho do recurso ao Poder Judiciário para a garantia 
da prestação pelo Estado da ampla gama de direitos individuais e sociais consti-
tucionalmente consagrados. Dessa forma, abriu-se o espaço para que o Judiciá-
rio exercesse, mais do que seu poder jurisdicional, uma missão transformadora, 
dando concretude aos ideais constitucionais. E o MP recebeu não apenas uma 
grande autonomia, desvinculando-se dos poderes de estado, mas também uma 
nova missão constitucional, tornando-se acessível à sociedade como seu repre-
sentante na defesa de seus interesses e direitos. Portanto, os caminhos da judi-
cialização no Brasil foram abertos por decisões do Poder Legislativo e não, como 
no caso norte-americano, pelo ativismo do Poder Judiciário.

O Ministério Público, já listado como o primeiro entre os legitimados para 
propor a ação civil pública, ainda dispõe privativamente de outro instru-
mento muito importante para sua atuação: a possibilidade de instaurar, sob 
sua presidência, o inquérito civil, podendo nesse procedimento requisitar de 
qualquer organismo público ou particular certidões, informações, exames ou 
perícias (Lei nº 7.347/85, art. 8º, § 1º). O inquérito civil, procedimento admi-
nistrativo inquisitivo que visa à coleta de provas e evidências a serem levadas 
à Justiça para propositura da ação civil pública, é frequentemente empregado 
para a apuração de danos causados a idosos, crianças, adolescentes, pessoas 
com deficiência, etc., ou ao patrimônio público e social. Nele não há acusação, 
nem imposição de penas, nem ampla defesa. A partir dele, poderá ou não ser 
instalada a ação civil pública. O compromisso de ajustamento de conduta po-
derá ser firmado a qualquer tempo, antes ou no decurso do processo. Assim, 
podendo realizar previamente o inquérito civil e administrar acordos extra-
judiciais, o MP converte-se em uma arena complementar ao Judiciário (CAR-
NEIRO, 1999) e, pode-se dizer, eventualmente até substitutiva. 

O fato de o MP deter a atribuição privativa de instaurar e presidir (e, se for o 
caso, arquivar) o inquérito civil faz dele um ator privilegiado no que se refere à 
representação funcional da sociedade. O MP, se não atuar como parte, atuará 
sempre como fiscal da lei, o que afirma ainda mais sua responsabilidade. Como 
parte, submete-se ao princípio da obrigatoriedade, ou seja, não goza de discri-
cionariedade para propor ou deixar de propor a ação, se identificada a hipótese 
em que deva atuar. Entretanto, adverte Mazzilli (1995), o próprio Ministério 
Público deve apreciar a hipótese em que sua ação se torna obrigatória. Ou seja, 
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se não houver previsão legal que o obrigue a agir, do seu próprio parecer resul-
tará sua obrigatoriedade ou não de atuar como parte. Essa prerrogativa, junto 
com a de instaurar o inquérito civil público, dá uma ideia da amplitude das pos-
sibilidades de ação do MP no plano cível. 

Enfim, pelo seu desenho constitucional, o Ministério Público brasileiro abre-
se às demandas da sociedade como o órgão público não eleito encarregado de 
exercer sua representação funcional, atuando tanto em defesa da ordem jurídica 
como dos interesses sociais e individuais indisponíveis. A ação civil pública, ten-
do adquirido status constitucional, dá uma nova face à representação funcional, 
que perde as vinculações estatais que trazia da origem, na forma como era exer-
cida no Estado Novo, e volta-se para a formação da cidadania, uma cidadania 
complexa, que sobrecarrega e transcende os caminhos da representação política. 

A Constituição de 1988 privilegia, dessa forma, a ampla participação social na 
consolidação de uma democracia fundamentada nos valores da dignidade e da 
solidariedade humana e ao mesmo tempo amplia sua própria comunidade de in-
térpretes para garantir que seus objetivos sejam alcançados. A meta é ambicio-
sa: reconstruir sobre pilares democráticos uma sociedade plural e complexa cuja 
história pregressa não favoreceu a formação de uma cultura participativa. Para 
tanto, ao lado da representação política, a Constituição abre o caminho para 
a ampla representação funcional da sociedade, agora voltada para o estímulo 
do exercício ativo da soberania nesse contexto de pluralidade e complexidade 
social. É nesse sentido que o MP exerce a representação funcional, transforman-
do-se “em um espaço público para a solução de demandas e para a conversão de 
problemas em demandas” (SADEK, 2000).

Assim, no Brasil, as duas formas de representação, a política e a funcional, atu-
am de forma complementar para garantir a expressão da soberania complexa. 
Esse modelo resulta da grande preocupação do constituinte com a criação de 
mecanismos que garantissem a efetiva implementação dos direitos consagra-
dos na Constituição. E Casagrande (2007) ressalta alguns bons resultados obti-
dos pela combinação dessa dupla representação. A própria frequência com que 
partidos políticos recorrem à iniciativa do MP é indício do estabelecimento de 
uma parceria institucional entre essas arenas de representação. Tanto é que, 
em todas as esferas da federação, o próprio Poder Legislativo, por meio de suas 
comissões, tem marcado presença entre os que requisitam a abertura de in-
quéritos civis. Nesse sentido, o MP, que antes já possuía grande capilaridade,  
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funcionaria como canal de demandas do público em geral, como uma espécie de 
ouvidor independente, tanto para garantir a eficácia dos direitos constitucio-
nais como para mediar conflitos sociais, tendo como princípios a democratiza-
ção da Justiça e a ampliação do acesso ao Judiciário.

Para alguns observadores, no entanto, essa configuração institucional afeta o 
equilíbrio entre os poderes da República e ao mesmo tempo subverte a sobe-
rania; ou seja, ela fere os princípios básicos da teoria clássica da democracia: o 
conceito de soberania popular, baseado na regra da maioria, e a separação dos 
poderes (ARANTES, 2002). Ampliando-se a possibilidade de solução dos confli-
tos sociais pela via jurisdicional, enfraquece-se a esfera em que se realiza a re-
presentação da soberania popular. À medida que esse processo é bem-sucedido, 
a tendência é que se realize a previsão habermasiana de colonização do mundo 
da vida pelo direito, e a consequência disso é, de um lado, uma cidadania pas-
siva, composta de clientes da ação do Estado, e, do outro, a desintegração do 
próprio direito. Os riscos de perda de legitimidade democrática, de politização 
da Justiça e esgotamento da capacidade do Judiciário seriam grandes demais 
para serem ignorados (BARROSO, 2008).

A violação da regra da maioria é o principal argumento que se levanta contra 
a expansão da representação da sociedade pela via jurisdicional. O paradigma 
procedimentalista habermasiano, como sabemos, rejeita essa possibilidade. A 
democracia realiza-se quando se assegura a todos livre acesso aos direitos de co-
municação e de participação, de formação democrática da opinião e da vontade 
soberana, que será retratada no ordenamento sociojurídico a partir do consenso 
racional processado pela maioria que se faz representar no Poder Legislativo, 
instituição republicana encarregada de deliberar sobre os destinos nacionais. É 
ali que se expressa a soberania, que não pode ser limitada senão pelos disposi-
tivos constitucionais. Nesse sentido, é necessária a separação dos poderes para 
que o processo deliberativo, que abrange desde a formação democrática da opi-
nião à formação da vontade, não sofra qualquer intervenção externa. Desviar 
o locus da criação do direito pelo excesso de jurisdicionalização constitui um 
equívoco, consubstanciando uma limitação indevida da soberania; daí a “per-
versidade” da expansão da representação funcional. 

Dentro do constitucionalismo democrático, porém, já observamos que a ex-
pansão da representação se apresenta como uma resposta das instituições de-
mocráticas diante da pluralidade das democracias contemporâneas, as quais 
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conformam uma “soberania complexa”180, formada por múltiplas identidades 
sociais. Para os teóricos da judicialização, como já ressaltamos várias vezes, é a pró-
pria pluralização da soberania que demanda a ampliação da representação e dos es-
paços de participação. Nesse sentido, a adjudicação constitui um instrumento legíti-
mo de democratização social. Em outras palavras, no âmbito do constitucionalismo 
democrático, admite-se a representação generalizada para garantir a realização da 
democracia nas complexas sociedades contemporâneas.

Sob esse prisma, os “judicialistas” refutam a hipótese do enfraquecimento das 
instituições republicanas em decorrência de uma eventual superposição de 
funções. Para eles, ocorre apenas que, ao lado dos mecanismos tradicionais da 
democracia deliberativa, adotam-se outros voltados para uma “democracia par-
ticipativa”, que funcionam com base na responsividade do direito às demandas 
sociais. O resultado é uma “procedimentalização da produção do direito” em 
direção a uma “democracia progressiva, de revolução democrática permanente, 
ou, ainda, de democracia contínua e revolução passiva, com baixa intermediação 
da política e do sistema dito clássico da representação republicana”; é, enfim, “a 
radicalização da democracia” (VIANNA e BURGOS, 2002). A utilização de ins-
trumentos como a ação popular e a ação civil pública brasileira para a afirmação 
de direitos coletivos junto ao Judiciário permite “a criação de uma nova arena 
de participação, cujo território, conquanto seja externo à arena clássica da de-
mocracia representativa, nasce com a vocação de intervir em matérias de políticas 
públicas” (VIANNA e BURGOS, 2002, grifos nossos).

A faculdade que o membro do MP tem de atuar independentemente de provo-
cação confere-lhe de fato um papel político privilegiado. Podendo não apenas 
instaurar o inquérito civil como firmar o termo de ajustamento de conduta, que 
possibilita a solução extrajudicial de conflitos, o MP vem destacando-se como o 
principal propositor da ação civil pública. É claro, nesse campo sua atuação deve 
estar sempre circunscrita à ocorrência de um interesse social ou individual in-
disponível, mas, como ressalta Kerche (2003), a própria amplitude de interesses 
sociais passíveis de tutela judicial ou extrajudicial pelo MP favorece a substitui-
ção da representação política pela representação funcional.

Os que defendem a ampliação dos meios de expressão da democracia afirmam 
que essa possibilidade não causa incômodo aos agentes da representação 
política, e como prova disso apontam peças importantes da legislação pós-

180 A expressão foi extraída da obra de Rosanvallon por Luiz Werneck Vianna e Marcelo Burgos (2002).



MYRIAM DE FÁTIMA C. DE MELLO 495

Constituição, aprovada pelo Congresso Nacional. Para esses observadores, se 
no meio político o MP é de alguma forma alvo de críticas, a acusação mais 
frequente que se faz nessa esfera ao Ministério Público é, no entanto, de outra 
natureza: a de estar fazendo uso da ação de improbidade administrativa pelo 
Ministério Público com fins de “perseguição política”. Ou seja, não é o papel 
do MP na representação generalizada que incomoda os políticos, mas sim a 
ampliação de suas funções no controle da administração.

Para os que questionam o atual modelo do MP brasileiro, a preocupação maior 
é com o papel do MP na defesa dos interesses difusos e coletivos, pois o prota-
gonismo do MP nesse campo teria o efeito perverso de substituir em excesso 
o Judiciário, a sociedade e o próprio processo deliberativo democrático, resul-
tando em desmobilização social, em desmoralização do processo jurídico e em 
esvaziamento do Legislativo. E a ação civil pública estaria sendo despida de seu 
propósito como “ativadora da cidadania” por sua crescente e indevida apropria-
ção pelo parquet, que, atuando em substituição às associações, estaria reeditan-
do práticas paternalistas tradicionais do Estado (ARANTES, 2002).

A preocupação, como vemos, tem dupla causa: por um lado, a atuação do MP na 
afirmação e na concretização de direitos da cidadania e na consequente inclusão 
das minorias no sistema político teria como efeito a desmobilização política da 
população, em face de uma “excessiva tutela” pelo MP, resultando não só no 
embotamento da mobilização associativa como também, paralelamente, no es-
vaziamento da representação política; por outro lado, essa “representação fun-
cional” exercida pelo MP estaria associada a uma tradição política brasileira fun-
dada na necessidade de forte intervenção estatal em proveito da organização de 
uma sociedade política mais articulada. Nesse sentido, traduziria o que Oliveira 
Vianna (1939) definiu como “organização de cima para baixo”, a exemplo do 
que ocorreu no Estado Novo, com a “modernização pelo alto”, refletindo assim 
a permanência de um Estado excessivamente intervencionista, o que (mais uma 
vez) resultaria em uma “cidadania de baixa intensidade”.

Para Casagrande (2007), porém, a intervenção do MP não é aquela “pacifica-
dora” imaginada por Oliveira Vianna e concebida originalmente para a Justiça 
do Trabalho. A ação civil pública, por exemplo, é antes claramente indutora do 
conflito e da participação política, uma das portas abertas aos conflitos cole-
tivos, mas não a única. Assim sendo, a atuação do MP funciona exatamente 
no sentido oposto, de baixo para cima, como canal de acesso das demandas 



PARA ALÉM DAS URNAS496

da população, judicializadas, ao sistema político representativo. Portanto, não 
representa qualquer controle, nem da vida associativa, nem das demandas po-
pulares. Pelo contrário, o MP é apenas uma das portas de acesso à participação 
política da cidadania organizada.

De fato, embora seja bastante comum a solução extrajudicial dos conflitos sob 
a intermediação do Ministério Público, como mostram estudos recentes (MA-
CHADO, 2007; CASAGRANDE, 2007), na maioria das situações os inquéritos 
civis públicos nem chegam a se transformar em ação. Uma investigação reali-
zada por Werneck Vianna e Burgos (2002) sobre a autoria das ações populares 
e das ações civis públicas no estado do Rio de Janeiro indica inclusive que a 
participação do parquet no exercício substitutivo da representação pode não ser 
tão comum como os críticos querem fazer acreditar, e que, pelo contrário, o que 
parece existir entre o MP e a sociedade é antes uma “relação de interdependên-
cia e reciprocidade”, que favorece a consolidação de uma cidadania ativa na de-
fesa de direitos difusos e coletivos e mesmo na defesa de interesses individuais 
homogêneos com repercussão social. E a jurisprudência atual tende a legitimar 
a atuação do Ministério Público na defesa de tais interesses, reconhecendo e 
consolidando sua atuação como representante funcional. Portanto, não se pode 
falar de “assimetria” e de “dependência” nessa relação, porque, mais do que 
como substituto processual, o MP tende a funcionar como “uma instância que 
agrega esforços, visando construir uma base institucional para o cumprimento 
do direito”; nesse sentido, a ação do MP tende a ser preventiva, “o que lhe confe-
re um papel complementar e não concorrente em relação ao do Judiciário”, sua 
atuação concentrando-se fortemente na defesa dos chamados direitos indispo-
níveis, “isto é, no estrito desempenho do seu mandato constitucional” (VIANNA e 
BURGOS, 2002, grifos dos autores).

O MP como ator político

É exatamente por seu protagonismo nas arenas da democracia participativa que o 
MP vem sendo apontado como um importante ator político. Sua atuação em mui-
tos casos resulta na adoção de novas políticas, não raro disciplinando casos espe-
cíficos que não estejam sendo alcançados pela lei181 e cobrindo assim possíveis “la-

181 Cabe ressalvar que a Lei no 9.494, de 1997, deu ao art. 16 da Lei da Ação Civil Pública a se-
guinte redação: “A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência 
territorial do órgão prolator” (grifo nosso), restringindo assim o alcance da decisão judicial 
prolatada em ação dessa natureza.
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cunas” da legislação, como argumentam Vianna e Burgos (2002), principalmente 
pela via da ação civil pública. E embora o Ministério Público possa interferir em 
quase todos os setores da vida em sociedade, as ações civis públicas costumam ter 
duas finalidades básicas: o controle do Poder Público pela sociedade e a reparação 
de danos econômicos causados por empresas privadas e por instituições filan-
trópicas. Quanto àquela parte que assume um perfil inovador, postulando novos 
direitos, são mais frequentes as ações que se referem a relações de consumo, pre-
dominando largamente as de autoria das associações de consumidores, diante do 
que a preocupação de que algum excesso de substituição processual por parte do 
MP esteja desencorajando o associativismo perde fundamento. Assim, “no marco 
da instituição mais relevante da representação funcional, o Ministério Público, 
(...) ao desempenhar suas funções constitucionais nas ações coletivas, não se tem 
comportado como expropriador de papéis da sociedade”, que, ao contrário, tem 
nelas uma “consistente e emergente presença” (VIANNA e BURGOS, 2002).

Por outro lado, como os espaços de deliberação judicial não têm autonomia em 
relação aos espaços de deliberação das instituições da democracia representati-
va, para os defensores da judicialização não há o risco de uma “usurpação dos 
poderes” dos representantes que são legitimados pelo voto por parte daqueles 
que não o são. Em outras palavras, o comportamento do MP e do Poder Judici-
ário em relação às “questões políticas” sofre a influência do comportamento dos 
representantes políticos da sociedade – que são escolhidos mediante escrutínio 
eleitoral – a respeito das mesmas questões, e vice-versa. Existem, dessa forma, 
“fluxos de deliberação” entre as duas esferas, a da democracia participativa e a 
da democracia representativa. A legitimidade da atuação do MP e do Judiciário 
como canais de participação social na formulação de políticas afirma-se na me-
dida em que as decisões tomadas, mostrando-se socialmente adequadas, não 
sejam questionadas pela via da representação eleitoral182. 

Quanto a um eventual “excesso de voluntarismo político” por parte dos membros 
do parquet (ARANTES, 2002), propiciado pela extensão da influência da sua in-
tervenção nos conflitos coletivos, merece registro o fato de que essa “politização” 
parece estender-se à atuação da instituição, especialmente na seleção dos casos 
que justificam a ação civil pública – os de “maior interesse social”. Nesse senti-
do, Casagrande (2007) relata que em São Paulo, por exemplo, súmulas internas 
e planos estratégicos das unidades delimitam essa seleção, estabelecendo uma  

182 Até que ponto isso não ocorre porque os políticos não querem correr o risco de mexer numa 
instituição que tem respaldo popular é questão que os judicialistas não levantam.



PARA ALÉM DAS URNAS498

“política judiciária interna” para a atuação do órgão, não imperativa, é verdade, 
dada a independência funcional de seus membros, mas geralmente observada. 
Estaria assim prevalecendo no MP uma “concepção ideológica de que a insti-
tuição é, sim, um órgão político que tem um papel a cumprir na afirmação e 
consolidação do processo democrático brasileiro”, o que “aponta para a interpre-
tação e aplicação do direito como um elemento de transformação da realidade”. 
Note-se que para esse autor a intervenção do MP tem um caráter republicano, 
na medida em que apenas racionaliza o processo de deliberação da democracia 
participativa; haveria aí, portanto, antes complementaridade do que qualquer 
antagonismo ao sistema político como um todo.

De fato, os dados colhidos por Vianna e Burgos (2002) indicam que realmente 
a atuação do parquet tende a obedecer a uma política institucional, ainda que 
extraoficialmente. Os casos pesquisados por esses autores revelam que o Minis-
tério Público se dedica na maior parte das vezes a conflitos complexos em que 
estão em jogo direitos sociais e políticas públicas referentes a postulações de 
grupos sociais minoritários e que, nesses casos, o MP dá preferência às soluções 
extrajudiciais, comumente mobilizando para tanto uma rede de instituições so-
ciais e estatais.

A preocupação com o controle do MP

O tema da accountability também ocupa o debate na esfera acadêmica. Levanta-
se nesse campo uma preocupação com um possível desequilíbrio no controle 
horizontal entre as instituições governamentais resultante da estruturação 
institucional desenhada pelos constituintes, com clara vantagem para o Minis-
tério Público. Essa preocupação está presente até mesmo em alguns convictos 
defensores da democracia participativa, como Kerche (2007), que admite que é 
modesto o controle que se exerce sobre o MP, e dá um diagnóstico pouco anima-
dor: quando deram aos membros do Ministério Público, um órgão do Estado, a 
possibilidade de atuar como representantes não eleitos da sociedade com tanta 
discricionariedade e autonomia, contando com tão poderosos instrumentos de 
ação, e ainda lhes ampliaram o leque de atribuições, os constituintes transfor-
maram o MP em uma “organização pouco comum à democracia”.

Já observamos que o Ministério Público, que até 1988 era ligado ao Poder Execu-
tivo, se não por previsão constitucional, pelo menos por instrumentos institucio-
nais (tais como a nomeação e a destituição do procurador-geral da República pelo 
presidente da República sem a manifestação do Legislativo), hoje não somente 
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goza de ampla autonomia formal, desvinculado que foi dos poderes da República, 
e (até o momento) de considerável blindagem contra ingerências dos governantes 
e dos políticos de maneira geral, como também pode atuar praticamente em todas 
as áreas da vida da sociedade. Entretanto, todo esse reforço institucional não se 
fez acompanhar de mecanismos igualmente reforçados de accountability.

Diante dessa combinação de elementos – autonomia, discricionariedade, ins-
trumentos de ação e amplo leque de atribuições sem controle externo –, que 
realmente torna o MP bastante singular em face de seus congêneres no mundo, 
Kerche (2003) conclui que da parte dos políticos houve mais do que uma dele-
gação de poderes, já que eles não se preocuparam com a constitucionalização 
de poderosos instrumentos com os quais pudessem interferir de alguma forma 
na atuação do parquet, contentando-se com a submissão ao Congresso de seu 
orçamento (que, entretanto, é o próprio Ministério Público que propõe e admi-
nistra) e com a possibilidade de modificar suas atribuições pela via de lei com-
plementar e de emenda à Constituição, que exigem ambas quórum qualificado. 
No entanto, mesmo esses poucos instrumentos de controle, ainda que tímidos, 
derrubam a hipótese de que tenha havido uma abdicação. Por isso, Kerche afir-
ma que, em relação ao MP, os políticos optaram por uma quase abdicação.

Segue a mesma linha a reflexão de Casagrande (2007) no sentido de que a Cons-
tituição atribui ao órgão um status de “quase poder”, que “surge no atual regime 
político brasileiro como um novo elemento estatal de perturbação do sistema clás-
sico de divisão de poderes”(2007, p. 100). O autor ressalta que, além da notável 
independência da instituição em relação aos poderes da República, a inserção do 
Ministério Público no sistema de freios e contrapesos, típico do esquema clássico 
de separação dos poderes, dá-se apenas pela via de nomeação e destituição dos 
seus chefes: no nível federal, o procurador-geral da República ainda é nomeado 
pelo presidente da República, submetendo-se agora a indicação à aprovação do 
Senado; no nível estadual, os procuradores-gerais de Justiça são nomeados pelo 
governador com base em lista tríplice elaborada pelos membros do MP, manifes-
tando-se as assembleias apenas em caso de destituição, por maioria absoluta.

Revisitando o instituto da representação 

Como vemos, não há consenso sobre se o novo papel do MP, inserindo-se no fe-
nômeno da judicialização, contribui para o desequilíbrio ou para um reequilíbrio 
dos poderes públicos. Mas não se contesta o fato de que em todo o mundo de-
mocrático o sistema judicial paulatinamente se tornou o novo locus institucional 
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para a promoção do debate público e a afirmação dos direitos de cidadania; e, es-
pecialmente no Brasil, um espaço institucional para o exercício da democracia 
participativa, graças especialmente à atuação do Ministério Público. 

O fato é que a democracia no mundo moderno se constrói sobre uma ficção: o 
instituto da representação. O vínculo entre representante e representado ba-
seia-se na autorização que um cidadão concede a outro para que o represente 
na deliberação sobre as políticas públicas, ou seja, para que se manifeste em seu 
nome na arena deliberativa. 

Na origem dessa proposta, na construção hobbesiana, essa autorização, fruto 
de um pacto, de um contrato entre os homens, bastava para legitimar a condi-
ção de representante, exercida pelo soberano, um ser artificial que concentrava 
todos os direitos e poderes dos indivíduos: o Estado. Com o passar do tempo, já 
consolidado o Estado moderno, a base de legitimidade da representação foi am-
pliada, e o monopólio (o exercício da representação apenas e tão somente pelos 
indivíduos autorizados para tanto pelo voto) e a territorialidade (a delimitação 
do espaço físico em que se dá a representação) passaram a ser elementos tão 
importantes quanto a autorização para legitimar a condição do representante. 

É sobre essas três premissas – a autorização, a territorialidade e o monopó-
lio – que Pitkin (1967) fundamenta a legitimidade da representação política 
nas democracias atuais, nas quais, porém, essa forma de representação pas-
sa a coexistir com outras, tornadas necessárias pela complexificação social, 
mas despidas desses elementos, como observa Avritzer (2007). Esse, em 
princípio, é o caso da representação funcional, cujo exercício por entes de 
natureza privada, como advogados, associações, sindicatos, confederações e 
mesmo ONGs, não provoca maiores objeções por parte dos que se dedicam 
à ciência política, nem mesmo entre aqueles que se opõem ao fenômeno da 
judicialização. No mais das vezes, aborda-se essa alternativa à representa-
ção política como produto de uma evolução do próprio sistema democrático. 
Mas, particularmente no Brasil, quando o Ministério Público, na condição 
de órgão público, assumiu, por força de previsão constitucional, a missão 
de representante funcional da sociedade, levantou-se no meio acadêmico a 
discussão que reproduzimos aqui. 

Fundamentalmente, o que se questiona é até que ponto é legítima essa forma de 
representação por um ator de vocação pública que não se submete ao escrutínio 
eleitoral nem a alguma forma substantiva de controle por parte do representa-
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do. Sob a perspectiva da teoria democrática clássica, o exercício da representa-
ção dos interesses da sociedade pelo Ministério Público careceria de legitimida-
de; o problema estaria na ausência do elemento “autorização”, que remete ao 
voto. Para os que criticam a judicialização no Brasil, esse é um dos aspectos que 
está em discussão.

Essa questão o Prof. Werneck Vianna (2002) resolve invocando a Constituição: 
o mandato do membro do Ministério Público para o exercício da representação 
está ali fundamentado, concedido que foi pelo legislador constituinte, o repre-
sentante político “maior” de uma nação. Tal abordagem tem uma consequência 
que é, em si, um paradoxo. Como não se discute a “territorialidade”, nem cabe-
ria essa discussão, já que se trata de uma instituição nacional organizada em 
ramos que abrangem todos os planos da divisão territorial do país, e como o 
“monopólio”, no que se refere ao membro do MP, é garantido pelo instituto do 
concurso público, então, grosso modo, resta que, na visão de W. Vianna, a repre-
sentação funcional exercida pelo MP aproxima-se da representação política, nos 
moldes da teoria de Pitkin.

Nesse sentido, Cássio Casagrande (2007) ressalta que o grande esforço que o 
MP vem empregando como “canal de apresentação de demandas” na luta pela 
concretização de direitos sociais, atuando em prol da constitucionalidade de-
mocrática e guiado pelo valor da efetividade, tem realmente permitido nas úl-
timas décadas a atualização de uma “agenda política” independentemente do 
Congresso, e isso tem sido vantajoso para a sociedade em geral. Casagrande ar-
gumenta que a efetividade dessa atuação abre grandes possibilidades de uma 
relação não de tensão, mas de complementação entre os mandatários da demo-
cracia representativa (os políticos) e aqueles constitucionalmente encarregados 
de concretizar a democracia participativa (promotores e procuradores), mesmo 
porque a ampliação desses canais, em princípio, diz respeito não a uma “invasão 
de competências”, e sim ao controle da constitucionalidade.

Conclusão

A despeito de ter havido a abertura, pelo legislador constitucional, da democra-
cia brasileira à judicialização da política, não houve por parte dos legisladores de 
então, nem há entre os que os sucederam até o presente, uma discussão mais pro-
funda sobre o próprio instituto da representação, o qual, ainda que se fundamen-
te numa ficção, é o pilar da democracia dos modernos, e vem sendo estendido, por 
pressão do pluralismo social, para abrigar outros canais representativos, além do 
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político. Trata-se de um processo irreversível e necessário para a realização do 
ideal democrático, no sentido de garantir a participação especialmente de seg-
mentos vulneráveis da sociedade, que, por dificuldades de organização, tendem 
a ficar à margem da formulação das políticas públicas, fato que reconhecem mes-
mo os que criticam os rumos da judicialização no país.

Nesse processo, os representantes políticos não têm por que se incomodar com 
os representantes funcionais da sociedade, na medida em que são capazes de 
orientá-los na sua missão, e isso eles podem fazer (e já o fizeram) mesmo por lei 
ordinária. Falta, no entanto, a discussão dos problemas referentes à represen-
tação da sociedade brasileira, diante do grau de pluralismo que ela atingiu. Essa 
discussão faz-se necessária, já que permitiria ao legislador ordinário exercer na 
plenitude seu papel político na representação da sociedade, regulamentando 
essa ficção sobre a qual se constrói a democracia do mundo moderno, no sentido 
de “concretizar” ou positivar na lei todos e quaisquer casos em que a represen-
tação funcional pode aplicar-se, evitando assim a sobrecarga tanto do Judiciário 
como do próprio Legislativo. 

Nesse sentido, o debate da reforma política no Brasil deveria abranger o sistema 
de representação como um todo. Enquanto esse debate restringir-se ao modelo 
partidário-eleitoral, concentrando-se principalmente no sistema eletivo e reme-
tendo apenas a aspectos imediatos relacionados aos princípios da territorialida-
de e da legitimidade da representação, consubstanciados no voto, permanecerá 
distante a solução para os problemas do funcionamento do sistema representa-
tivo brasileiro. Paralelamente, tenderá a distanciar-se cada vez mais o cidadão 
daquele que o representa no plano político, e vice-versa. 

O próprio perfil que os constituintes deram à democracia brasileira torna ne-
cessário que os legisladores incluam nas discussões das políticas públicas em 
geral a preocupação com o princípio do monopólio da representação. Se, em se 
tratando da representação pública da sociedade, esse princípio, por uma questão 
conjuntural, precisa ser rompido, determinar a extensão dessa “ruptura” cabe ao 
próprio representante legitimado pelo voto, que precisa ter consciência de que 
é ele quem empresta legitimidade à representação funcional, sob a perspectiva 
da autorização. Em não o fazendo, permanece sujeita à contestação judicial (e 
acadêmica) a legitimidade de atuação do Ministério Público em áreas nas quais 
lacunas deixadas pela legislação precisam de alguma forma ser preenchidas, em 
atendimento às expectativas da sociedade. 
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Nesse contexto, o debate sobre o sistema representativo torna-se imprescindí-
vel para se evitar, de um lado, que uma omissão persistente por parte do repre-
sentante político da sociedade, como legislador, leve, no limite, à transferên-
cia de questões políticas para o mundo jurídico, causando o esvaziamento não 
apenas do Legislativo como do próprio conceito da representação; e, por outro 
lado, que preocupações crescentes com a necessidade de controle da atuação do 
Ministério Público acabem por provocar a limitação indevida de um importante 
instrumento alternativo para a representação social, em prejuízo dos interesses 
dos contingentes mais frágeis da população.
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