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Resumo:  o grupo pretende realizar estudo sistematizado da literatura 
sobre instituições políticas, mais especialmente voltada para o processo legislativo, 
buscando elementos que possam contribuir para o aperfeiçoamento dos cursos de 
tramitação na prática e o aprimoramento das práticas do Poder Legislativo 
relacionadas ao procedimento legislativo. 

.  

2 – APRESENTAÇÃO: 

Tendo como referencial teórico os estudos em Ciência Política sobre 
comportamento e organização parlamentar na linha neoinstitucionalista e no 
contexto do “Presidencialismo de coalizão”, a pesquisa tem por objetivo realizar 
estudo sistematizado da literatura relacionada a instituições políticas, área de 
Ciência Política, mais especialmente voltada para o processo legislativo, buscando 
elementos que possam contribuir para enriquecer os cursos de tramitação legislativa 
ministrados no Cefor, abertos e de pós-graduação lato sensu, bem como analisar 
questões práticas relacionadas à expertise do processo legislativo. 
 

3 – PROBLEMA: 

Nesta pesquisa, pretende-se responder às seguintes questões: 
1) Como as teorias de organização legislativa explicam o comportamento 

parlamentar no âmbito do processo legislativo? 
2) Qual é o papel das Comissões no processo de deliberação legislativa?  
3) Como se dá o poder de agenda dos Presidentes de Comissão e líderes 

partidários na Câmara dos Deputados? 
 

 
4 – OBJETIVOS: 

Objetivos gerais:  

 Refletir sobre a literatura acerca da organização e comportamento 
legislativos 
 Analisar os fatos políticos e sua relação com o processo legislativo 

 

Objetivos específicos: 

 Disseminar o conhecimento produzido no Programa de Pós-graduação 
do Cefor, por meio do estudo sistematizado da literatura recente produzida 
pela Casa 
 Analisar a tramitação legislativa de matérias relevantes e recentes 
objetivando a elaboração de material para os cursos de tramitação legislativa 
 Elaborar artigos sobre a tramitação legislativa para publicação em 
revistas especializadas e/ou em livros 
 Apresentar propostas de racionalização e aprimoramento das práticas 
do Poder Legislativo relacionadas ao processo legislativo 
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5 – JUSTIFICATIVA: 

 A literatura mais recente (ABRANCHES, 1988; AMORIM NETO, 2000; 
AMORIM NETO, COX e MCCUBBINS, 2003; AMORIM NETO e SANTOS, 2002, 
2003; CARVALHO, 2003; FIGUEIREDO e LIMONGI, 1999; LIMONGI, 1994; 
LIMONGI e FIGUEIREDO, 2004; PEREIRA e MUELLER, 2002; SANTOS, 2001) 
afirma que, após a promulgação da Constituição de 1988, o sistema político nacional 
sofreu forte alteração no seu funcionamento, advinda basicamente de duas 
modificações substanciais: a ampliação considerável dos poderes legislativos do 
Presidente da República e a estruturação dos trabalhos legislativos nos partidos e 
não nos Deputados. 

Em face disso, os trabalhos legislativos são centralizados, amparados na 
ação dos partidos, e o Presidente brasileiro é um dos mais poderosos do mundo, em 
contraste com o Presidente norte-americano, que possui poderes legislativos 
limitados. As relações entre Executivo e Legislativo são afetadas pela extensão dos 
poderes legislativos do Presidente, pois Presidentes com escassos poderes são 
forçados à negociação, enquanto Presidentes com muitos poderes têm maiores 
chances de impor unilateralmente a sua agenda e menor incentivo para negociar 
acordos com o Legislativo (AMES, 2001; MAYHEW, 1974; POLSBY, 1968; 
SAMUELS, 2003; SHUGART & CAREY, 1992; WEINGAST, 1983).   

No Brasil, o Presidente da República tem muitos poderes legislativos, 
podendo iniciar exclusivamente legislação em determinadas áreas e forçar, 
unilateralmente, a apreciação de matérias pelo Legislativo, por meio da urgência 
constitucional e das medidas provisórias, impedindo que as minorias possam fazer o 
controle de veto points, em outras palavras, possam “engavetar” propostas 
presidenciais. A introdução das medidas provisórias no cenário político brasileiro é 
arma poderosa nas mãos do Executivo, induzindo os Parlamentares a cooperar, 
haja vista o fato de a edição de uma medida provisória implicar a imediata alteração 
do status quo (FIGUEIREDO e LIMONGI, 1999). 

Argumenta-se, ainda, que os regimentos internos propiciam um padrão 
decisório centralizado onde o que conta são os partidos, pois a distribuição de poder 
é feita seguindo o princípio da proporcionalidade partidária. A Presidência das duas 
Casas cabe ao partido majoritário, assim como a composição das Comissões 
técnicas obedece ao mesmo princípio, cabendo a indicação dos membros das 
Comissões pelos Líderes partidários.  

Sob a perspectiva informacional, os Relatores designados nas Comissões 
têm um poder de fato que consiste na possibilidade de fazer uso estratégico de 
informação. A distribuição de poder proporcionalmente aos partidos produz efeitos 
importantes no processo decisório de ambas as Casas quando permite que 
Deputados da oposição relatem matérias, inclusive de autoria do Poder Executivo, e 
possam, com isso, exercer influência sobre a decisão das Comissões (SANTOS e 
ALMEIDA, 2005). 

Na mesma linha, “a preponderância do Plenário como centro decisório é 
assegurada pela intervenção dos líderes, que, por intermédio da aprovação do 
requerimento de urgência, retiram as matérias das comissões e as enviam 
diretamente à apreciação do plenário” (FIGUEIREDO e LIMONGI, 1999). Em outras 
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palavras, as matérias em regime de urgência tramitam rapidamente por ambas as 
Casas, o que implica, na visão da Ciência Política, pequena participação dos 
parlamentares na elaboração das leis aprovadas. “Os parlamentares são chamados 
a votar e a pouco mais do que isso em matérias previamente discutidas e 
negociadas pelos Líderes. Portanto, a atividade em Plenário diminui a possibilidade 
de que um Deputado influencie o curso das votações e participe ativamente do 
processo legislativo. A centralização nega-lhes o acesso necessário para influenciar 
a legislação. Os projetos e emendas por eles introduzidos raramente alcançam o 
Plenário. Tudo o que podem fazer é votar sim ou não para uma agenda definida sem 
a sua participação” (FIGUEIREDO e LIMONGI, 1999).  

 Conquanto a literatura considere o processo legislativo brasileiro centralizado 
no Plenário e, por sua vez, as comissões fracas e os parlamentares pouco 
participativos, novos estudos têm surgido mostrando um cenário diferente ou pelo 
menos trazendo novas variáveis que devem ser aqui examinadas.  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, uma importante 
inovação foi introduzida no processo de formação das leis, quando se delegou às 
Comissões a competência para discutir e votar projeto de lei que dispensar, na 
forma do Regimento, a deliberação do Plenário.1 Essa nova competência, 
denominada “poder conclusivo das Comissões” na Câmara dos Deputados e “poder 
terminativo 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 instrumento da Medida Provisória, o Parlamento recebeu, em outra 
medida, o instituto da delegação interna corporis. Nesse sentido, novos estudos têm 
verificado que a produção legislativa de autoria do Legislativo tem significância e 
relevância pouco estudadas até então (AMARAL, 2009). 

De outra parte, novos atores têm surgido nesse cenário político. VIEIRA 
(2011), analisando os poderes e as atribuições do Presidente da Câmara dos 
Deputados no processo decisório legislativo, afirma que embora o Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados confira à bancada do maior partido ou Bloco o 
direito de ocupar a presidência da Casa, uma praxe inaugurada em 1993 garante a 
qualquer deputado, de qualquer partido, a possibilidade de concorrer ao referido 
cargo, independente de indicação partidária. Ressalta que desde a promulgação da 
Constituição de 1988 nenhum partido político conseguiu, isoladamente, número 
suficiente de cadeiras na Câmara capaz de garantir a escolha do Presidente sem o 
apoio de outras agremiações, dependendo da formação de coalizões para a eleição. 
Logo, do ponto de vista da organização institucional, o Presidente da Casa 
legislativa detém importantes prerrogativas e poderes institucionais para a condução 
do processo legislativo e para a organização dos trabalhos. Assim, interessa ao 
governo o controle da Presidência da Casa para gerenciar o processo de tramitação 
e aprovação das proposições. 

Dessa forma, estudos sobre comportamento dos legisladores, organização e 
funcionamento dos Parlamentos e seus processos decisórios internos devem 
começar com alguma consideração sobre a especificidade do modelo institucional 

                                                 
1 CF, art. 58, § 2º, inciso I. 
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brasileiro. É nesse sentido que Sérgio Abranches (1988) aponta para o dilema 
enfrentado pelos constituintes de 88, que não dizia respeito, para ele, ao sistema de 
representação nem ao sistema partidário até então existentes no país, pois 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. A especificidade do modelo brasileiro resultante 
desse dilema não reside em nenhum dos seus elementos isoladamente 
considerados, mas na 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, o denominado “presidencialismo de coalizão”, identificando assim o 
nosso peculiar arranjo político institucional (VIEIRA, 2011). 

Outros estudos mais recentes, analisando o conjunto das iniciativas do 
Legislativo, e não só as proposições que são transformadas em lei, verificam que 
não predominam propostas particularistas entre os projetos de lei apresentados 
pelos parlamentares em algumas áreas de políticas públicas, especialmente as 
sociais e de política externa (SOUZA, 2010; GOMES, 2011; MARTINS, 2012). 
Outros trabalhos, procurando explorar de forma mais detalhada a natureza da 
intervenção legislativa nos projetos do Executivo, demonstram que a atuação do 
Poder Legislativo é significativa e relevante para o aperfeiçoamento das propostas 
(CRUZ, 2011).  

Por fim, os estudos mais recentes questionam a teoria de que o papel do 
Legislativo seria secundário ou meramente ratificador, demonstrando um grau 
diferenciado de participação do Poder Legislativo na formulação de políticas públicas 
(MARTINS, 2012). 

Logo, a literatura acima mencionada, especialmente aquela mais recente, 
necessita ser estudada e aprofundada no âmbito do Cefor, de forma a contribuir 
para a compreensão desta Casa legislativa, e mais especificamente para o 
conhecimento do seu processo de elaboração das leis. O conhecimento das 
pesquisas sobre o Legislativo brasileiro pode contribuir para a apresentação de 
propostas de racionalização e aperfeiçoamento do processo legislativo. 
 
 
6 – METODOLOGIA: 

 

A metodologia a ser utilizada consistirá no seguinte: quanto aos métodos que 
nos dão as bases lógicas para a investigação científica, pretendemos utilizar o 
método hipotético-dedutivo (GIL, 2012). Quanto aos métodos que indicam os meios 
técnicos da investigação, pretendemos utilizar o método observacional, como 
método complementar. A pesquisa se classifica como documental, bibliográfica e 
descritiva.  
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7 – CRONOGRAMA: 

Atividades 
Semestre 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

1- Revisão da literatura X X X X X X 

2- Análise documental X X X X X X 

3- Elaborar artigo    X X X 

4- Revisar artigo    X X X 

5- Apresentar estudo em evento científico     X X 
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