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b). Processos Políticos do Poder Legislativo.  

 

Data: 10 de março de 2014  

 

Resumo:  

A presente proposta busca o desenvolvimento de estudos que consigam abranger 

diferentes facetas do processo legislativo à luz da Ciência Política. Nesse sentido, a 

pesquisa consiste em investigar a dinâmica das Casas Legislativas e de suas regras 

que regem o processo de criação de normas jurídicas, focando no papel do Poder 

Executivo e suas dinâmicas com o Poder Legislativo. A pesquisa utiliza-se do resultado 

desenvolvido em duas frentes de investigação do grupo anterior: a primeira, de caráter 

quantitativo; a segunda, proposições teóricas do fenômeno em questão. Resulta 

motivada a continuação do grupo de pesquisa para atingir os resultados propostos por 

uma terceira frente, que concentrará esforços em estudos de caso. As frentes de 

pesquisa compartilham semelhante base teórico-conceitual, construída a partir de 

pesquisas anteriores e da doutrina, qual seja, a compreensão instrumental e 

principiológica do processo legislativo, nos moldes de um Estado democrático de direito. 

A pesquisa orienta-se a análises quantitativas e qualitativas e, para estas últimas, adota 

como metodologia principal a análise documental de tipo semântica.  



2. APRESENTAÇÃO  

 

A presente pesquisa consiste na continuidade de projeto anterior, desenvolvido 

nos últimos dois anos. Trata da materialização em estudos de caso de investigações 

acerca de diversos aspectos políticos do Processo Legislativo, cuja reflexão teórica e 

apuramento de dados quantitativos foi objeto das frentes de pesquisa que o 

precederam. 

 

O Estado Democrático de Direito, consagrado pela Constituição Federal de 1988 

no Brasil, abrange uma série de preceitos e premissas que visam defender os direitos e 

garantias individuais. Nesse sentido, a transformação da definição de termos como 

democracia, o Estado e a sociedade exige uma nova semântica, que compreenda todas 

essas mudanças e que permita sua a consolidação nesse novo cenário. 

 

Em tal contexto, o Poder Legislativo se apresenta como o locus para a 

confluência de demandas e projetos sociais em busca de uma resposta do sistema 

político. O processo legislativo, portanto, tem não somente um papel de abranger os 

acontecimentos e fatos sociais, mas ainda dar-lhes alguma resposta, uma vez que os 

processos que ocorrem no âmbito do Poder Legislativo são de criação do direito, a partir 

da deliberação e decisão parlamentar.  

 

A Ciência Política adquire, nesse momento, o papel de estudar tais processos, 

com vistas a fornecer explicações e subsídios para a compreensão dos fenômenos 

sociais e políticos que ocorrem dentro do Parlamento e em função de suas decisões.  

 

A presente proposta busca assim o desenvolvimento de estudos que consigam 

abranger diferentes facetas do processo legislativo à luz da Ciência Política. Nesse 

sentido, a pesquisa consiste em investigar a dinâmica das Casas Legislativas e de suas 

regras que regem o processo de criação de normas jurídicas, focando no papel do 

Poder Executivo e suas dinâmicas com o Poder Legislativo.  

 

Busca-se, portanto, por meio do estudo da dinâmica entre esses dois poderes, 

verificar como se compõem os processos de elaboração normativa, quais os atores 

desses poderes envolvidos e como a formação dessas decisões interfere no processo 

de consenso político democrático e na consolidação de suas instituições.  



3. PROBLEMA  

 

 

O presente estudo busca responder às seguintes indagações: 

 

1) Por meio de estudos de caso é possível encontrar recorrências que reforcem os 

conceitos e hipóteses acerca dos aspectos políticos do Processo Legislativo 

encontrados na teoria corrente?  

 

2) Nesse sentido, a efetiva instalação de Comissões Mistas especiais destinadas a 

oferecer parecer a Medidas Provisórias deslocou o locus decisório para aquele teatro 

de atuação parlamentar?  

 

3) No âmbito dessas Comissões, os parlamentares tendem a atuar de forma mais 

autônoma em relação às suas lideranças partidárias, como ocorre nas Comissões 

Permanentes, ou mais fiéis ao código essencial da Política, [Poder]-[Não Poder], 

informado pelo posicionamento relativo ao Governo?  

 

4) A criação de novas Comissões Permanentes na Câmara dos Deputados, com o 

desmembramento das Comissões de Educação e Cultura e de Turismo e Desporto, 

reflete uma maior especialização do sistema brasileiro de comissões?  

 



4. OBJETIVOS  

 

 

Objetivo Geral:  

 

- Investigar casos concretos por meio de diferentes técnicas de pesquisa e compor 

material relevante para o estudo acadêmico dos aspectos do Processo Legislativo sob a 

ótica da Ciência Política. 

 

Objetivos Específicos:  

 

- Estudar o deslocamento do locus de Poder do Plenário da Câmara para as Comissões 

Mistas especiais destinadas a oferecer parecer a Medidas Provisórias após a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade 4029;  

 

- Averiguar se nessas comissões identifica-se o caráter suprapartidário de atuação 

parlamentar afastado da dicotomia Governo-Oposição de modo paralelo ao que ocorre 

nas Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados;  

 

- Investigar se a criação de novas Comissões Permanentes na Câmara dos Deputados 

ao longo da 54ª Legislatura é motivada pela crescente especialização destes órgãos de 

caráter consultivo e informativo.  



5. JUSTIFICATIVA  

 

 

O caráter político do Processo Legislativo é intrínseco ao fenômeno em virtude da 

arena onde o mesmo se desenrola. Os plenários do Poder Legislativo são habitat 

natural de um conjunto de indivíduos com papel preponderante nas decisões vinculantes 

sobre o Estado e sua população, com relações próximas com outros atores, como 

outras esferas de poder público, agentes econômicos e entidades da sociedade 

organizada.  

 

Essa inegável natureza e os relacionamentos dela decorrentes suscitam o 

interesse acadêmico dos cientistas políticos, como comprova a larga bibliografia 

produzida no Brasil e no exterior. São pesquisadores que se debruçam sobre o objeto 

de estudo com diferentes focos e embasados em um conjunto de teorias, construindo e 

avaliando conceitos relativos a democracia, representatividade, relações institucionais 

entre poderes, entre outros.  

 

O presente projeto insere-se nesse conjunto, buscando explorar aspectos 

políticos do Processo Legislativo, notadamente aqueles relativos a proposições 

legislativas nascidas no Poder Executivo. Esse recorte se justifica pelo papel 

preponderante que elas têm ocupado na agenda das Casas (FIGUEIREDO e LIMONGI, 

1999). Embora estudos (AMARAL, 2009; CRUZ, 2009) recentes reavaliem a 

participação de deputados e senadores durante a tramitação das matérias e uma nova 

interpretação constitucional
1
 ofereça suporte à mitigação do sobrestamento de pauta

2
, 

elas seguem compondo a parcela mais significativa da produção legislativa brasileira
3
. 

  

  

                                                           
1
 Questão de Ordem 411, de 2009. Disponível em: http://www2.camara.gov.br/atividade-

legislativa/plenario/qordem. Acesso em: 10 de janeiro de 2014 
2
 Constituição Federal, art. 62, §6º e art. 64, §2º (BRASIL, 2009) 

3
 Estatísticas das Sessões Legislativas. Disponível em: http://www2.camara.gov.br/transparencia/gestao-na-

camara-dos-deputados/trabalhos-da-camara-dos-deputados-1. Acesso em: 10 de janeiro de 2014 



Partindo desse ponto de vista, a pesquisa anterior se desenvolveu em duas 

frentes de investigação: 

 

A primeira frente de investigação assumiu um caráter quantitativo, com seleção, 

tabulação e compilação de dados, bem como a composição de índices e indicadores 

significativos acerca do tema em tela. A produção dessa frente resultou em dados que 

podem fomentar diferentes análises qualitativas a partir dos resultados encontrados.  

 

A segunda frente de investigação privilegiou proposições teóricas do fenômeno 

em questão, utilizando-se de uma aproximação indutiva para propor explicações 

coerentes acerca das situações observadas. Os novos artigos elaborados a partir dos 

resultados dessa frente deverão encontrar no conjunto de dados produzidos pelo grupo 

informações que sustentem as afirmações propostas.  

 

Em função do andamento dos trabalhos do grupo anterior, resta atacar a terceira 

frente de investigação, que concentrará, no próximo biênio, esforços em estudos de 

caso, selecionando situações e fatos e sobre eles discutir desde contexto e 

fundamentos normativos até consequências e repercussões. A elaboração acadêmica 

resultante proverá um conjunto de estudos concretos e práticos que possam agregar 

valor à produção científica da comunidade acadêmica do Processo Legislativo enquanto 

ramo do conhecimento.  



6. REVISÃO DA LITERATURA  

 

 

 

Com o advento da Constituição de 1988, a dinâmica institucional brasileira se 

transforma, uma vez que o Presidente da República detém várias prerrogativas 

privativas na política nacional. Isso advém da possibilidade do Chefe do Executivo ter 

em mãos diversos mecanismos de intervenção no processo legislativo, como afirma 

Octavio Amorim Neto (2007). 

 

O Presidente tem a competência assegurada pela Constituição de editar medidas 

provisórias com força de lei, conferindo um grande poder de agenda sobre a pauta do 

Poder Legislativo. Tais espécies normativas, devido ao seu modo de tramitação, 

acabam por congestionar a pauta dos trabalhos legislativos, conferindo maior tempo de 

análise dos congressistas a matérias de origem do Poder Executivo. Como apontam 

Figueiredo e Limongi (1999), “o Presidente exerce um grande controle no processo 

legislativo com esse instrumento [medidas provisórias]”.  

 

Além das medidas provisórias, o Chefe do Poder Executivo pode ainda dispor da 

iniciativa das leis complementares e ordinárias, sendo algumas de iniciativa privativa de 

privativa da legislação (leis orçamentárias periódicas, dispor de cargos no Poder 

Executivo e suas remunerações, criação de Ministérios e órgãos da administração 

pública).  

 

O Presidente da República pode ainda se utilizar de outros institutos para 

interferir na pauta legislativa, como a possibilidade de solicitar urgência nos projetos de 

lei de sua iniciativa, de modo a diminuir prazos dos procedimentos caros ao processo 

legislativo.  

 

Assim, o funcionamento do sistema político brasileiro depende das agendas dos 

Poderes Executivo e Legislativo e de sua interação. Várias teorias da Ciência Política 

procuram explicar a dinâmica decisória do Parlamento, com base no foco de interesse 

do parlamentar em função de seu partido ou base. A primeira delas, a teoria distributiva 

(SHEPSLE; WEINGAST, 1994), foca na atuação individual do parlamentar voltada para 

sua base. A teoria partidária (COX; MACCUBBINS, 1993) confere aos partidos políticos 



e suas lideranças o papel de convergência nas decisões legislativas. A última teoria, 

denominada informacional (KREHBIEL, 1992), enfatiza as casas legislativas como 

centros produtores de conhecimento e a ação dos legisladores como difusores de 

informação e referências para determinados temas.  

 

Outro tema que permeia o cenário da Ciência Política brasileira é a definição e 

extensão do conceito de Presidencialismo de Coalizão. Desenvolvido por Sérgio 

Abranches (Abranches, 1988 e 2001; Figueiredo e Limongi, 1999; Santos, 2001), define 

que o sistema político brasileiro consegue conjugar o pacto entre diversos partidos 

políticos, característica típica do parlamentarismo, com a eleição direta para o chefe do 

governo, premissa do sistema presidencialista.  

 

Nesse sentido, o Poder Executivo necessita do Legislativo para produzir as 

alterações no ordenamento jurídico nacional exigidas para o cumprimento de sua 

plataforma política. Para alcançar seus objetivos, o Presidente utiliza-se da distribuição 

de cargos de elevado escalão, visando manter a fidelidade da base governista. Assim, 

os ministérios são organizados segundo as bases, e “as coalizões assim construídas 

tendem a funcionar no Congresso” (Meneguello, 1998; Figueiredo e Limongi, 1999).  

 

Retomando a importância das medidas provisórias, essas “podem ser 

instrumentos ainda mais poderosos nas mãos de um Executivo que conte com maioria 

no Congresso, especialmente em governos de coalizão” (Figueiredo e Limongi, 1999, 

p.14) Nesses casos, podem funcionar como um eficaz mecanismo de preservação de 

acordos e de proteção da coalizão governamental nas decisões contra medidas 

impopulares.  

 

Assim, embora harmônicos e independentes, os Poderes da República se 

vinculam de diversas formas e o processo legislativo, nesse contexto, garante que o 

debate e a negociação ocorram, visando chegar a um consenso. A negociação dentro 

do Parlamento e desse poder com o Executivo é fundamental, pois permite as 

barganhas e influencias mútuas no processo decisório. A natureza mais ou menos 

conflituosa ou cooperativa entre esses dois poderes ainda está sendo investigada, 

procurando explicar os padrões de interação entre Executivo e Legislativo no Brasil.  



7. METODOLOGIA  

 

A presente pesquisa orienta-se a análises quantitativas e qualitativas. Para estas 

últimas, adota como metodologia principal a análise documental de tipo semântica. O 

conceito de análise documental é delimitado por Richardson (1999, 228) como sendo “a 

observação que tem como objeto não os fenômenos sociais, quando e como se 

produzem, mas as manifestações que registram estes fenômenos e as ideias 

elaboradas a partir deles”. Para os estudos quantitativos, a proposta metodológica desta 

investigação pretende, ainda, consoante a lição de Richardson (1999, 232), atender aos 

quatros princípios básicos do processo de amostragem: exaustividade, 

representatividade, homogeneidade e adequação.  

 

Os membros do Grupo de Pesquisa e Extensão dedicar-se-ão à produção de 

conhecimento em diferentes frentes de investigação independentes. Essas frentes 

compartilham semelhante base teórico-conceitual, construída a partir de pesquisas 

anteriores e da doutrina, qual seja, a compreensão instrumental e principiológica do 

processo legislativo, nos moldes de um Estado democrático de direito.  

 

Essa visão será focada nos aspectos políticos do fenômeno, sem ignorar que o 

Processo Legislativo tem natureza interdisciplinar e é informado por outros campos de 

conhecimento, em particular o Direito e o saber técnico relativo à prática das Casas 

Legislativas. De forma a aperfeiçoar o recorte metodológico de aproximação ao objeto 

de estudo, foram selecionadas as proposições de iniciativa do Poder Executivo, 

concentrando as análises em torno dos atores enquanto instituições. Cabe ressaltar que 

uma marcação temporal faz-se desnecessária no âmbito do projeto como um todo, uma 

vez que as diferentes pesquisas tratarão dessa variável na forma que convir à 

particularidade de cada estudo.  



8. CRONOGRAMA  

A pesquisa será realizada em duas fases, com duração total de vinte e seis 

meses.  

 

A primeira fase constitui na consolidação do trabalho do Grupo de Pesquisa e 

Extensão anterior, que efetivou, essencialmente, estudos teóricos e levantamentos de 

dados, ambos imprescindíveis para a continuidade na forma atualmente adotada de 

estudos de caso. Esse primeiro momento tem duração de quatro meses (abril a julho de 

2014).  

 

A segunda fase destina-se ao desenvolvimento do trabalho, segundo os textos e 

dados coletados nas diferentes frentes de trabalho, ao mesmo tempo em que se faz uso 

do referencial teórico e doutrinário para a elaboração dos estudos específicos. Essa fase 

terá duração de vinte e dois meses, sendo os últimos quatro meses destinados à 

redação de artigos para a exposição dos resultados obtidos nas diferentes frentes de 

estudo. Em data a ser definida entre os últimos quatro meses da segunda fase (fevereiro 

a maio de 2016), propõe-se a realização de um seminário nas dependências da Câmara 

dos Deputados aberto ao público da Casa com a participação de especialistas 

convidados.  



9. ORÇAMENTO  

 

 

Em relação a recursos orçamentários, o projeto de pesquisa “Aspectos Políticos 

do Processo Legislativo: Proposições de Iniciativa do Poder Executivo” tem previsão 

para utilizá-los para realização de seminário.  

 

Para a realização do seminário proposto para a última fase do projeto, o GPE 

entende como necessária a reserva técnica de R$ 5.000,00 para cobrir despesas 

relativas a passagem e hospedagem de especialistas convidados oriundos de outras 

unidades da Federação.  

 

Além disso, far-se-á necessária a autorização de uso de espaço e recursos 

físicos da Câmara dos Deputados, bem como a produção de material gráfico (cartazes 

de divulgação, folhetos) e a distribuição de material consumo aos participantes de 

acordo com a disponibilidade da Casa.  

 

Cabe ressaltar que, embora a iniciativa que carece de apoio orçamentário não 

seja imprescindível à execução do projeto ora proposto, certamente contribuirá 

sobremaneira para a qualidade dos resultados do mesmo.  
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