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Introdução 

 

Este texto apresenta uma análise do processo legislativo no Senado, tendo por base a 

organização interna dessa Casa e sua inserção numa estrutura bicameral. Em termos gerais, o 

objetivo é avaliar o comportamento dos senadores tendo em vista, de um lado, a simetria de 

poder entre Senado e Câmara e, de outro, as  características da organização interna das duas 

casas – ambas fortemente controladas por líderes partidários (Figueiredo e Limongi, 1999; 

Araújo, 2009; Miranda, 2009).  

Por um lado, a autonomia constitucional das casas e a distribuição simétrica do poder 

decisório resultam em grande poder do Senado para afirmar os interesses, ali representados, 

através da iniciativa legislativa e da intervenção nos projetos em revisão. Desse ponto de 

vista, espera-se que os senadores usem suas prerrogativas para intervir no processo decisório 

– por meio de emendas, por exemplo –, na tentativa de obter vantagens políticas e eleitorais 

(Stepam, 1997; Backes, 2008). Por outro lado, o controle dos partidos sobre postos-chave da 

organização parlamentar viabiliza a formação de maiorias que perpassam ambas as casas e 

evitam obstruções na tramitação bicameral. Nesta perspectiva, os senadores podem auferir 

ganhos através dos partidos e não têm incentivos para entrar em choque com os deputados. 

Essa conclusão é compatível com argumentos de Figueiredo e Limongi (1999) e de Santos 

(2002), embora o foco principal desses autores seja a Câmara dos Deputados. 

A análise desenvolvida no presente texto busca combinar essas duas perspectivas. Sustenta-se 

que os fatores institucionais mencionados – a simetria do bicameralismo e o centralismo 

partidário da organização parlamentar – exercem influência decisiva no comportamento dos 

senadores, de modo que o processo legislativo reflete um misto de incentivos para o veto ou 

para a cooperação. Com base nessa idéia, a análise busca destacar o caráter condicional do 

comportamento estratégico: as opções pelo apoio ou pela obstrução, efetivamente feitas pelos 

                                                           
1 Este texto é parte do estudo apresentado em: ARAÚJO, Paulo Magalhães. Bicameralismo no Brasil: as bases 

institucionais e políticas do desempenho legislativo do Senado Federal (1989-2004). 2009. Tese (Doutorado em 
Ciência Política) - Universidade Federal de Minas Gerais. 
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senadores, refletem efeitos combinados dos fatores institucionais, estáticos, com os fatores 

políticos, dinâmicos, relativos aos interesses dos atores em cena e suas capacidades para 

promover ou não o consenso entre as câmaras e entre os poderes.  

Trabalhos recentes que compara a organização das duas casas identificam semelhanças 

importantes entre elas, seja no tocante ao papel dos partidos e seus agentes parlamentares 

(Miranda, 2009; Araújo, 2009), seja no papel das comissões (Araújo, 2009). Neste artigo, 

sustenta-se que as similaridades organizacionais entre Senado e Câmara se refletem na 

dinâmica legiferante. Espera-se identificar no Senado padrão similar ao visto na Câmara por 

Figueiredo e Limongi (1996; 1999). Entre os senadores, comissões e partidos – estes, através 

dos líderes – têm grande influência na condução do processo legislativo, sendo que a 

centralidade de cada instância está associada à autoria das matérias: (a) as comissões são mais 

influentes sobre projetos dos parlamentares do que sobre os projetos do Executivo e do 

Judiciário; (b) os partidos, por meio da atuação dos líderes em plenário, desempenham um 

papel marcante na tramitação de projetos do Poder Executivo e do Poder Judiciário. 

Em relação às simetria do bicameralismo, argumenta-se que as bases partidárias do 

funcionamento interno do Senado não eliminam os incentivos dos senadores para a 

mobilização ostensiva dos poderes simétricos da Casa. Isso quer dizer que o uso de 

prerrogativas tais como o emendamento e o controle do tempo de tramitação dos projetos, 

refletem, para além dos interesses partidários, o uso estratégico das prerrogativas senatoriais 

em face da posição do Senado no processo decisório bicameral. 

A revisão dos projetos é uma função central do bicameralismo – no Brasil, essa função é 

quase sempre do Senado, que tem notável poder de veto2

                                                           
2 A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos 
Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados (Constituição Federal, art. 64). O projeto de lei aprovado por 
uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa 
revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar (Constituição Federal, art. 65). Dos artigos citados se conclui que os senadores 
só não são revisores de seus próprios projetos de lei, que são revisados na Câmara. 

. Ocorre que a alteração dos projetos 

na fase de revisão, por meio de emendas, em geral aumenta os custos políticos para os autores 

dos projetos. Para reduzir tais custos, os decisores que atuam antes dos revisores procuram 

aperfeiçoar os projetos, tentando, assim, viabilizar a passagem das propostas pela casa  

revisora (Tsebelis e Money, 1997). Disso decorre que: (a) a disposição dos senadores para 

intervir no processo legislativo – através das emendas e do controle do tempo de tramitação – 

é maior quando os projetos são iniciados no Senado e menor quando os projetos são iniciados 

na Câmara; (b) a probabilidade de que os senadores protelem as tramitações e/ou alterem o 
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conteúdo dos projetos por meio de emendas aumenta quando decisões exógenas ao Senado 

contrariam opiniões e interesses relevantes representados na Casa.  

Importa esclarecer que este artigo não conta com uma sessão específica para o teste de 

hipóteses. A pertinência das hipóteses formuladas será avaliada ao longo da análise dos dados, 

paralelamente ao esforço depreendido para apresentar uma visão panorâmica do 

funcionamento parlamentar, respectivamente à produção de leis no Senado Federal. A 

intenção, para além de testar os argumentos defendidos, é a de permitir uma comparação entre 

Senado e Câmara no tocante aos traços mais significativos da dinâmica legiferante.  

Aqui, a análise se desenvolve com base em análise de dados empíricos sobre o processo e a 

produção legislativa no Senado Federal, entre 1989 e 2004. São consideradas todas as 

propostas de lei e de emenda constitucional que foram enviadas à revisão dos senadores. No 

caso das propostas dos próprios senadores, foram consideradas apenas as aprovadas na casa e 

enviadas à revisão da Câmara. Medidas provisórias e projetos de lei orçamentária não foram 

considerados, por não seguirem a tramitação bicameral típica.  

O estudo se divide em três seções, que abarcam aspectos elementares do trabalho dos 

senadores. A primeira seção avalia os regimes de tramitação e seus efeitos no tempo das 

deliberações parlamentares, buscando identificar as bases estratégicas do uso da urgência e 

suas razões no contexto bicameral; a segunda seção analisa a atuação das comissões e do 

plenário, visando entender as condições de sua atuação e seus efeitos nas decisões do Senado; 

na última seção, aborda-se, em números, o emendamento dos projetos no Senado, para captar 

de que formas os senadores lançam mão desse recurso para afirmar seus interesses, dada a sua 

posição no processo decisório. Assim estruturado, o presente estudo permite avaliar a 

pertinência das hipóteses de trabalho. As conclusões serão sintetizadas nos comentários finais. 

4.1 – Os regimes de tramitação e suas conseqüências no processo legislativo 

No campo dos estudos legislativos no Brasil, é corrente a crítica ao uso abusivo da tramitação 

sumária para projetos do Executivo. Além de poder lançar mão de MPs, que tramitam em 

regime diferenciado, com prazos rígidos e reduzidos, o governo pode, unilateralmente, 

requerer urgência para proposições suas que tramitam na forma bicameral convencional. 

Segundo a crítica, o problema com a urgência do Executivo é que ela implica restrições 

importantes à autonomia do Poder Legislativo para legislar, pois, assim como ocorre com as 
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medidas provisórias (MPs), o descumprimento dos prazos de tramitação paralisa a agenda 

parlamentar, para obrigar a tomada de decisões de interesse do governo3

Mas não é apenas o Executivo que dispõe de meios para acelerar a tramitação dos projetos de 

lei. Há mecanismos que podem ser acionados no âmbito do próprio Legislativo. Observadas 

as regras regimentais, os parlamentares podem adotar o rito especial para incluir a matéria na 

ordem do dia do plenário. Diferentemente do recurso disponível ao governo, que só vale para 

suas próprias propostas, a urgência legislativa pode ser instituída em qualquer das casas, para 

quaisquer projetos que estejam sob sua apreciação, à exceção de emenda constitucional.  

. 

Uma vez que a urgência legislativa é uma escolha autônoma de cada casa, o uso que dela se 

faz (ou não) indica a predisposição dos parlamentares para viabilizar ou dificultar o 

atendimento das demandas políticas que apreciam. No tocante ao Senado, que atua como casa 

revisora de todos os projetos menos os seus, a freqüência na adoção da urgência consiste num 

indicador importante da disposição dos senadores ao comportamento cooperativo frente às 

outras instâncias do sistema – a Câmara, o Executivo e o Judiciário.  

A tabela I apresenta a distribuição dos projetos de lei apreciados no Senado, conforme a 

origem da matéria e o regime de tramitação adotado. Das matérias dos senadores, foram 

incluídas na tabela apenas as aprovadas e enviadas à revisão da Câmara. Por ora, todas as 

urgências foram consideradas, inclusive as determinadas pelo Executivo. A discriminação da 

autoria do requerimento de urgência será apresentada e analisada adiante; no momento, basta 

ressaltar que o Executivo pode requerer urgência apenas para suas matérias, enquanto os 

parlamentares podem tratar com urgência projetos de lei ordinária e complementar de 

qualquer origem; não por acaso, 70% dos projetos do Executivo apreciados em urgência no 

Senado o são por escolha dos próprios senadores.  

A tabela permite discriminar as formas de tratamento, devidas à origem, que os senadores 

dispensam aos projetos que tramitam na Casa. Conforme o esperado, os dados mostram 

similaridade entre o funcionamento do Senado e o da Câmara. As propostas do Executivo e 

do Judiciário, que tramitam em urgência em mais de 60% dos casos, são tratadas com maior 

                                                           
3 Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de 
lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional (CF, art. 62). Se a medida provisória não for 
apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, 
subseqüentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a 

votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando (CF, art. 62,§ 6º. Grifos 

acrescentados).  
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celeridade pelo Senado. As matérias da Câmara ficam num distante terceiro lugar, recebendo 

tratamento de urgência em apenas 16,6% das vezes.  

Tabela I 

Distribuição dos projetos apreciados no Senado, conforme regime  
de tramitação(1) e origem da matéria  (1989-2004) 

  

Regime de tramitação Total 
Ordinária Urgente 

N  % N  % N  % 
Senado* 1189 93,6 81 6,4 1270 100,0 
Câmara 986 83,4 196 16,6 1182 100,0 
Executivo 237 37,0 404 63,0 641 100,0 
Judiciário 67 38,1 109 61,9 176 100,0 
Total  2479 75,8 790 24,2 3269 100,0 

Elaboração própria, a partir de dados do Senado Federal – 2007. 
(1) Projetos apresentados entre 1989 e 2004, com tramitação acompanhada até 08/2007. 
* Apenas as matérias que foram aprovadas na Casa e enviadas à Câmara dos Deputados. 

Sobre os projetos dos senadores, nota-se que são os menos afetados por esse recurso, pois só 

6,4% são objetos de apreciação sumária. Sem dúvida, este fenômeno é conseqüência do 

regimento interno do Senado que, por um lado, determina que os PLs de senadores sejam 

apreciados terminativamente pelas comissões e, por outro, proíbe a tramitação urgente de 

projetos sob apreciação terminativa.  

De acordo com o RISF, adotar o regime de urgência implica retirar o projeto das comissões e 

enviá-los rapidamente para votação em plenário. Mas há, pelo menos, dois motivos pelos 

quais essa estratégia pode não ser do interesse dos senadores. Um deles é que dentro das 

comissões o poder individual de barganha dos parlamentares é maior, facilitando os ganhos de 

troca – se esses forem os objetivos almejados. Outro motivo, igualmente convincente, é que 

os senadores podem preferir a qualificação do trabalho comissional à celeridade decisória do 

plenário. Não há dúvida de que o tempo de tramitação condiciona as possibilidades de estudos 

das propostas, necessários para torná-las mais representativas e mais eficientes (Tsebelis e 

Money, 1997); é certo, também, que a função precípua da urgência é reduzir o tempo de 

tramitação. Ocorre que, sendo Casa Iniciadora, a responsabilidade pelo impacto político dos 

projetos recai com mais força sobre o Senado. Ademais, no início da tramitação, a incerteza 

em relação à legislação proposta é maior, de modo que as necessidades de deliberação são 

mais candentes e a expertise comissional é mais demandada. Nesse contexto, há incentivos 

para se gastar mais tempo de deliberação no âmbito das comissões.  O fato é que, evitando a 

urgência, os senadores podem extrair tanto vantagens distributivas quanto informacionais do 

processo decisório; vantagens estas que eles dificilmente obteriam se tivessem que deliberar e 

barganhar com o total dos senadores, em tempo exíguo, no plenário da Casa. 
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Quando o Senado é Casa Revisora, a lógica é outra. Se as propostas têm origem externa, elas 

já passaram por uma etapa de deliberação que possibilitou os ajustes políticos e os 

aprimoramentos técnicos necessários a sua aprovação. Nesse encadeamento decisório 

bicameral, o trabalho dos revisores tende a ser menos dificultoso do que o dos iniciadores, de 

modo que o tempo de tramitação necessário à revisão tende a ser relativamente curto. Por esse 

motivo, certas vezes o consenso é prévio à sua entrada na casa revisora, ou é facilmente 

alcançado nela, de modo que a urgência é invocada apenas para viabilizar o rápido despacho 

da matéria ao Executivo.  

Outra questão importante em relação à urgência, complementar à questão anterior, também é 

expressiva da lógica das interações bicamerais. Trata-se da intensidade dos efeitos do rito 

extraordinário sobre o tempo da tramitação. A tabela II mostra que no Senado esse efeito é 

forte, mas também varia acentuadamente conforme a origem dos projetos. A última coluna da 

direita indica a redução percentual média causada no tempo de tramitação pelo regime de 

urgência, se comparado com o rito ordinário.  

Tabela II 

Tempo de tramitação no Senado, por regime de tramitação e origem do projeto (1989-2004)* 

 

Tramitação ordinária Tramitação urgente Redução média no 
tempo de tramitação  

(das apreciações 
urgentes em relação às 

ordinárias) 

Tempo 
médio 

em dias 
N 

Desvio 
padrão 

Tempo 
médio 

em dias 
N 

Desvio 
padrão 

Senado 491 1189 473,12 309 81 386,57 -37 % 
Câmara 601 710 516,39 221 195 389,04 -63 % 
Executivo 327 222 401,72 93 404 248,58 -72 % 
Judiciário 249 66 393,14 70 109 122,63 -72 % 
Total 504 2187 487,36 144 789 304,25 -71 % 

   Elaboração própria, a partir de dados do Senado Federal. 
*Apenas matérias que receberam parecer conclusivo, favorável ou contrário, no Senado.  

Repete-se, aqui, a tendência apontada na tabela I. Em geral, as matérias do Executivo e do 

Judiciário têm passagem mais rápida pelo Senado não apenas porque contam com maior 

incidência de urgência, mas também porque a urgência surte maior efeito na redução do 

tempo de tramitação. Seu impacto é superior a 70%. As matérias da Câmara, novamente, vêm 

em terceiro lugar; as do Senado são as menos afetadas por esse recurso regimental, pois além 

de a urgência ser pouco freqüente para matérias dos senadores, ela tem menos impacto sobre 

o ritmo dos trabalhos: diminui em 37% o intervalo entre a proposição e a decisão final.  

A pergunta que esses dados colocam é: afinal, porque os efeitos de um mesmo recurso 

legislativo variam tanto com a origem dos projetos? Uma explicação possível seria a de que a 
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eficácia da urgência varia conforme a autoria do requerimento. Pode-se aventar, por exemplo, 

que o requerimento feito por líderes tem maior impacto, porque esses agentes têm grande 

capacidade4

Tabela III 

 de ação política e, por conseqüência, maior competência para fiscalizar e cobrar a 

observância dos procedimentos legislativos. Mas, a julgar pela tabela III, a observação 

rigorosa dos prazos da urgência independe do autor do requerimento. Pelos dados, as 

variações observadas resultam do timing da instituição da urgência e não da oscilação de seus 

efeitos: a variação observada está claramente relacionada com o tempo corrido antes da 

imposição do rito extraordinário.  

Tempo de tramitação em urgência no Senado, antes e depois do requerimento, 
conforme a origem da matéria (1989-2004)* 

 N  
Antes da urgência Depois da urgência 

Média, em dias Desvio padrão Média, em dias Desvio padrão 
Câmara  195 188 350,16 33 170,66 
Executivo** 331 82 254,07 12 49,93 
Judiciário 109 56 103,98 13 54,03 
Senado 81 281 382,84 31 79,27 
Total 717 128 294,13 19 101,30 

 Elaboração própria, a partir de dados do Senado Federal. 
 *Apenas matérias com tramitação concluída no Senado; tramitação acompanhada até 09/2007. 
 ** Exclui os projetos cuja urgência foi solicitada pelo Executivo.  

                      

Ressalte-se que os projetos do Executivo cuja urgência foi determinada exclusivamente por 

ele mesmo foram excluídos da tabela, porque os prazos que ela estipula não correspondem aos 

da urgência legislativa. Logo, os dados apresentados refletem apenas o efeito da ação dos 

senadores sobre o ritmo da tramitação.  

As proposições do Judiciário e do Executivo, nessa ordem, passam mais rapidamente pela 

Casa, porque são alvos de requerimento de urgência muito antes que as demais. Já entre as 

matérias do Legislativo, as da Câmara entram em rito acelerado antes das do Senado. Note-se 

que depois da instituição da urgência, não obstante as tramitações dos projetos do Executivo e 

do Judiciário se mantenham mais breves5

O fenômeno percebido é interessante, pois indica que a urgência auto-imposta é precedida de 

negociações, de modo que sua aprovação não significa meramente “forçar” a aprovação da 

, o tempo gasto até a decisão final é bastante curto 

para matérias de qualquer fonte.  

                                                           
4 Não apenas a capacidade formal, prevista no Regimento, mas também a capacidade decorrente de suas 
habilidades políticas. Os líderes são eleitos por sua base parlamentar e podem, a qualquer tempo, ser destituídos 
por ela. Isso que sugere que eles se destacam, em os pares, por suas qualificações para a atuação parlamentar.  
5 Provavelmente, a variação remanescente se deve ao tipo de urgência aprovado, conforme a origem da matéria, 
isto é, adota-se a urgência que obriga a decisão na segunda sessão subseqüente, para matérias do Executivo e do 
Judiciário (RISF, art. 345, II), e na quarta sessão, para matérias do Legislativo (RISF, art. 345, II). 
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matéria; ao contrário, os dados sugerem que a tramitação urgente tende a ser adotada para 

abreviar a deliberação de um projeto sobre o qual já se obteve o consenso mínimo necessário. 

Isso explicaria porque os projetos do Judiciário, auto-referidos e raramente conflitivos, entram 

em urgência mais rapidamente. Os do Executivo, de maior impacto político e por isso mais 

polêmicos, demoram mais que os do Judiciário para entrar em rito extraordinário, a despeito 

da capacidade de pressão do governo e de suas lideranças parlamentares. Isso mostra que, em 

comparação com as propostas do Judiciário, os senadores deliberam por mais tempo para 

alcançar acordo sobre as propostas do governo. 

Os projetos da Câmara, se comparados aos do Judiciário e do Executivo, demoram muito 

mais para iniciar a tramitação em urgência. De acordo com Figueiredo e Limongi (1999) isso 

se explica porque, diferentemente do Executivo e do Judiciário, que funcionam de forma 

hierárquica e centralizada, o Poder Legislativo seleciona seus projetos de uma forma 

horizontal e democrática, o que, naturalmente, aumenta os custos do processo decisório e 

estende o tempo necessário para se chegar à decisão final.  

No tocante às diferenças entre Câmara e Senado, nota-se que o ritmo do processo favorece os 

projetos dos deputados. Há dois motivos plausíveis para isso: um, já aventado, é que as 

matérias destes estão em fase de revisão, ou seja, já foram pré-selecionadas e ajustadas na 

origem e, por isso, tendem a demandar menos deliberação dos senadores, sendo, portanto, 

alvos preferenciais da urgência; o outro motivo é a diferença no tempo dos mandatos, que 

duram quatro anos na Primeira Casa e oito na Segunda. Isso torna os senadores mais 

tolerantes do que os deputados à passagem do tempo, pois estes são mais pressionados pelos 

ciclos eleitorais e são, portanto, mais impacientes na busca por ganhos políticos. 

Possivelmente, há mais pressão (informal) dos deputados para a adoção da urgência pelos 

senadores do que o contrário. Um indicador dessa impaciência é oferecido por Ricci (2008), 

que analisou 401 projetos do Legislativo, sancionados de 1991 a 2003, e mostrou que 50% 

dos 302 da Câmara tramitaram em urgência em uma ou nas duas Casas, ao passo apenas que 

36% dos 99 do Senado tiveram o mesmo tratamento. O autor mostrou também que 39% dos 

projetos de deputados foram revisados em urgência, ao passo que o percentual de projetos de 

senadores com a mesma recepção na Câmara foi de 30%. 

Em suma, até aqui os dados indicam que os senadores adotam estratégias orientadas para 

maximizar ganhos políticos, fazendo uso dos recursos institucionais que conferem simetria ao 

bicameralismo brasileiro. A variação no intervalo de tempo que antecede a urgência mostra 

que esta não é mobilizada simplesmente para acelerar de modo arbitrário a tramitação, à 
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revelia da necessidade de deliberação. Ao contrário, o fenômeno sugere que a disposição dos 

senadores para levar um projeto a votação final, em caráter de urgência, tem relação com seu 

interesse em estudar as matérias. Há sinais de que a maior necessidade de deliberação reduz a 

chance de adoção do regime de urgência. 

Obviamente, num presidencialismo de coalizão não se pode ignorar a influência da base 

governista sobre o timing da urgência para projetos do Executivo. Contudo, pressupondo-se o 

fundamento majoritário das decisões parlamentares, o esforço da coalizão para abreviar o 

tempo de tramitação deve se dar paralelamente à intensificação das negociações necessárias à 

formação de maiorias. Por outras palavras, em situação de conflito, quanto menor o tempo 

que o governo está disposto a suportar para ter seu projeto aprovado, maior deve ser o 

empenho dos líderes governistas para a negociação e maior deve ser sua disposição para fazer 

concessões. Como lembram Tsebelis e Money (1997), num processo decisório, os atores mais 

impacientes têm menos poder de barganha. 

Dada a finitude dos mandatos, o tempo costuma pesar contra o governo – especialmente nas 

negociações com os senadores, que têm mandatos duas vezes mais longos. O fato é que, a 

despeito de suas prerrogativas, o Poder Executivo não pode deixar de considerar as reações 

dos parlamentares frente ao conteúdo ou à forma de tramitação dos projetos do governo. 

Portanto, é plausível supor que, antes de enviar um projeto ao Congresso, o Executivo se 

esforça para aproximá-lo ao máximo das preferências dominantes nas duas casas, para 

facilitar as negociações parlamentares, aumentar as chances de aprovação da matéria e 

abreviar a tramitação. Essa mesma lógica opera na relação entre Câmara e Senado. Por isso, o 

lugar que o Senado ocupa na cadeia decisória é fundamental para o comportamento 

(normalmente brando) dos senadores: seus interesses tendem a ser antecipados tanto pelo 

Executivo quanto pela Câmara.  

Passa-se agora à analise da urgência tendo em vista seus requerentes. Os estudos sobre a 

Câmara mostram que a atuação dos líderes afeta fortemente o andamento dos trabalhos 

parlamentares, especialmente no tocante às matérias do Executivo. Diversos estudos já 

mostraram a forte influência dos partidos no funcionamento da Câmara, especialmente por 

meio de suas lideranças (Figueiredo e Limongi, 1999; Santos, 2003). Recente estudo 

comparado mostra similaridades importantes na organização legislativa, permitindo concluir 

que também no Senado a organização parlamentar tem uma forte presença dos partidos, que 

se expressa nas importantes prerrogativas dos agentes partidários: líderes de partidos, 

presidentes de comissões e presidente da Casa (Araújo, 2009).  
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Como na Câmara, os líderes no Senado têm poder equivalente ao tamanho de suas bancadas 

para requerer deliberações em regime de urgência. Por ser portador dessa força partidária, o 

líder representa a solução de um problema de ação coletiva de difícil enfrentamento para o 

legislador comum. Isso ajuda a interpretar a tabela IV, que apresenta dados sobre a autoria dos 

requerimentos de urgência e mostra que os líderes no Senado, de fato, fazem jus aos poderes 

regimentais de que dispõem. Conforme esperado, nota-se uma convergência com o 

diagnóstico já feito sobre o desempenho dos deputados. A despeito de sua participação variar 

de acordo com a origem dos projetos, os líderes senadores são, em todos os casos, os maiores 

responsáveis pela tramitação extraordinária. Para o caso do Executivo, cabe mencionar que os 

líderes são autores de 37 dos 51 requerimentos de urgência regimental que o Senado superpôs 

à urgência constitucional – veja-se a linha “Executivo e Senado”. Com esse acréscimo, sobe 

para 38% o percentual de matérias do governo que tramitam em rito acelerado por 

requerimento das lideranças. Esses dados manifestam cabalmente um dos efeitos das 

atribuições das lideranças na coordenação dos trabalhos parlamentares. 

Tabela IV 

Fonte do requerimento de urgência, conforme a origem das matérias (1989-2004). 
Autor do requerimento 
de urgência 

Senado Câmara Executivo Judiciário Total 
N % N % N % N % N % 

Sem urgência 1189 93,6 710 78,5 222 35,5 66 41,0 2187 73,5 
Líderes 52 4,1 117 12,9 201 32,1 85 52,8 455 15,3 
Plenário 13 1,0 31 3,4 40 6,4 10 6,2 94 3,2 
Comissão 1 0,1 8 0,9 9 1,4 0 0,0 18 0,6 
Executivo 0 0,0 1* 0,1 72 11,5 0 0,0 73 2,5 
Executivo e Senado** 0 0,0 0 0,0 51 8,1 0 0,0 52 1,7 
Sem informação*** 15 1,2 38 4,2 31 5,0 0 0,0 97 3,3 
Total 1270 100,0 905 100,0 626 100,0 161 100,0 2976 100,0 

Elaboração própria, a partir de dados do Senado – 1989-2004 
* Projeto da Câmara que tramitou em conjunto com projeto do Executivo.  
** Todos os proponentes do Senado – líderes, plenário, comissões. Urgência sem informação sobre 
autoria do requerimento.  
*** projetos que tramitaram em urgência, sem qualquer indicação sobre a autoria do requerimento. 

Nota-se que o plenário é relativamente pouco presente nos requerimentos de urgência, o que 

certamente está relacionado com as dificuldades de coordenação política a partir de esforços 

atomizados. As comissões são ainda menos atuantes nessa questão. Isso é compreensível 

porque, embora seus membros enfrentem menos problemas de coordenação por comporem 

colegiados bem menores que o conjunto dos senadores, dificilmente será interessante para a 

comissão transferir as deliberações para o plenário.  

Em suma, o conjunto dos dados sobre a autoria dos requerimentos de urgência, a freqüência 

em que esse regime é adotado, bem como seus efeitos no tempo de tramitação revelam 

aspectos importantes do funcionamento do Senado, que apontam na direção esperada. Porém, 
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mesmo com a evidente influência dos partidos no ritmo do trabalho legislativo, a urgência não 

pode ser interpretada apenas como um meio de imposição de preferências partidárias sobre o 

plenário. Ao que os dados indicam até aqui – e isso será mais bem explorado adiante –, a 

formação de maioria é buscada antes da instauração da urgência, e não se formam maiorias 

sem negociações. Sendo assim, a importância dos líderes, confirmada por sua grande 

participação nas urgências adotadas no período, não se deve tanto a seu poder para instaurar o 

rito especial, mas se deve, sobretudo, a sua capacidade de intensificar as negociações e 

viabilizar os acordos que tornam possível acelerar a tramitação e reduzir os custos de 

oportunidade envolvidos nas deliberações parlamentares. 

4.2 – As Comissões e o Processo Legislativo  

A importância do regime de tramitação ultrapassa a questão dos prazos e tem conseqüências 

sobre a qualidade dos trabalhos parlamentares, afinal, a competência de uma Casa para 

incrementar a representação ou aperfeiçoar a legislação depende do tempo disponível aos 

legisladores para obtenção de informação e negociação sobre as matérias. Assim, no tocante 

ao bicameralismo, o regime de tramitação condiciona o desempenho das funções “política” e 

“de eficiência” do processo decisório e afeta a própria razão de ser do parlamento bicameral.  

Os estudos sobre a Câmara mostram que a tramitação ordinária e a urgente estão ligadas, 

respectivamente, à maior centralidade do sistema comissional e do plenário como instâncias 

de produção de leis: na tramitação ordinária, as comissões deliberam com mais tempo e 

autonomia; na urgente, o plenário predomina como arena decisória. Segundo a crítica, o uso 

excessivo da via extraordinária, especialmente para a apreciação de projetos do Executivo, 

compromete o trabalho parlamentar, porque o potencial das comissões é subestimado, as 

matérias são mal estudadas e o plenário é sobrecarregado (Figueiredo e Limongi, 1999). 

Mas o que se pode dizer especificamente sobre o Senado? Pela perspectiva institucionalista, 

as semelhanças entre os regimentos internos das duas casas devem resultar em práticas 

legislativas parecidas. Realmente, os dados do Senado mostram que os poderes decisórios das 

comissões e do plenário são mobilizados em graus distintos, conforme a origem dos projetos e 

o regime de tramitação adotado. Um primeiro sinal dessa variação está na tabela V, que 

apresenta a distribuição do poder terminativo comissional conforme a autoria das matérias.  

Há uma clara distinção entre projetos do Legislativo e os demais. Também há grande 

diferença entre as casas, pois o poder terminativo das comissões no Senado serve mais às suas 

próprias proposições do que às da Câmara. No período, 86% dos projetos de senadores foram 

encaminhados à apreciação conclusiva no sistema comissional; desse total, as comissões 
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tiveram que transferir 15,7% das decisões para o plenário, devido a recursos contra o parecer 

terminativo ou, o mais comum, devido a requerimento para inclusão da matéria na ordem do 

dia, dado o fim do prazo das deliberações comissionais. Com isso, a palavra final das 

comissões vigorou em 72,2% das matérias dos senadores. 

 
Tabela V 

Tipo de parecer das comissões, conforme a origem da matéria (1989-2004)* 

 
Senado Câmara Executivo Judiciário Total 
N  % N  % N  % N  % N  % 

Terminativo 917 72,2 129 14,3 3 0,5 0 0,0 1049 35,2 
Não terminativo 353 27,8 776 85,7 623 99,5 175 100,0 1927 64,8 
Total  1270 100,0 905 100,0 626 100,0 175 100,0 2976 100,0 

       Elaboração própria, a partir de dados do Senado – 2007 
       * Matérias com tramitação concluída no Senado; tramitação acompanhada até09/2007 

Em relação a propostas de autoria dos deputados, embora o Regimento preveja a apreciação 

terminativa dos projetos de lei ordinária – por determinação do presidente, ouvidas as 

lideranças (RISF, art. 91 § 1º) – a praxe é que tais projetos sejam votados por toda a Casa, 

depois de aprovados nas comissões pertinentes. Sabendo-se que no Senado não há o Colégio 

de Líderes, com poder para compor a agenda juntamente com a Mesa Diretora (Araújo, 2009; 

Miranda, 2009), tal praxe se deve à livre decisão do presidente da Casa, que não precisa 

“ouvir as lideranças” para enviar, às comissões, projetos em caráter não terminativo.  

O fato é que, em geral, no tocante aos projetos dos deputados, a manifestação do plenário do 

Senado sobre as decisões das comissões só é dispensada quando o parecer é negativo, caso em 

que a Mesa comunica o fato em plenário e aguarda recurso, por dois dias, contra a decisão da 

comissão em questão. Na ausência de recurso, a matéria é tida como rejeitada e 

definitivamente arquivada (RISF, art. 253 e 254).  

Assim, na prática, o poder das comissões senatoriais para decidir, em caráter final, sobre 

projetos da Câmara é essencialmente poder de veto, pois, quando uma comissão dá parecer 

positivo sobre matérias de deputados, é costume que ele seja submetido ao plenário. Para se 

ter uma idéia, 126 dos 129 projetos de deputados votados em última instância nas comissões 

foram rejeitados, ou seja, apenas em três casos o sistema comissional emitiu opinião favorável 

sobre os projetos e deu a última palavra. Além de esclarecer o padrão de atuação do sistema 

comissional, esses dados mostram que, nesse particular, a atuação dos presidentes do Senado 

não varia, a despeito de seu poder discricionário: embora possam determinar a deliberação 

terminativa de projetos de deputados, os presidentes não adotam essa estratégia; embora 
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possam levar à votação em plenário os projetos de lei ordinária apresentados por senadores, os 

presidentes também não o fazem – na prática, isso só ocorre devido a recurso do plenário.  

No tocante às matérias do Judiciário e do Executivo, pode-se dizer que são virtualmente 

imunes às decisões terminativas. Em relação ao primeiro Poder, nenhum caso foi observado; 

em relação ao segundo, os três casos apontados são de pareceres negativos não contestados 

pelo plenário do Senado. Com isso, pode-se afirmar que o poder das comissões senatoriais 

para concluir formalmente as disputas sobre políticas se volta para as matérias dos senadores 

e, em freqüência bem menor, dos deputados, sobretudo para vetá-las. O plenário, em 

contrapartida, toma a decisão final sobre a grande maioria dos projetos dos deputados e sobre 

praticamente todos os do Executivo e do Judiciário.  

Um ponto importante a ressaltar é que o poder decisório das comissões não se resume ao 

poder terminativo; assim como a manifestação final e formal do plenário não significa que o 

conteúdo do projeto votado, se aprovado, resulta da sua intervenção direta. Muitas vezes, a 

votação em plenário é meramente protocolar, de modo que vigoram, para todos os efeitos, os 

acordos articulados no interior das comissões.  

Neste ponto, cabe citar algumas regras do RISF: (a) projetos de lei ordinária de senadores, 

apreciados terminativamente pelas comissões, podem receber emendas de qualquer senador 

da casa, mas o parecer da comissão sobre o projeto e sobre as emendas é final, a menos que 

haja recurso do plenário; (b) projetos de lei ordinária de deputados podem ou não ter 

apreciação conclusiva; se não têm, apenas os membros das comissões podem apresentar 

emendas na fase comissional. O plenário tem prazo único de cinco dias para apresentar 

emendas, perante a Mesa, depois de o projeto ter passado pelas comissões; (c) projetos de lei 

do Executivo, com urgência constitucional, podem receber emendas de qualquer senador, mas 

só nas comissões, em prazo único. Este tipo de projeto não recebe emendas nem perante a 

mesa nem em plenário. Ademais, as emendas não são discutidas nem votadas em plenário, 

apenas o projeto global o é. O que as comissões decidirem sobre as emendas está decidido, a 

menos que haja recurso de 1/10 da Casa. Portanto, para avaliar a real influência das comissões 

e do plenário, importa saber não só onde se dá a decisão final, mas que instância formulou o 

parecer – que, por sua vez, tem relação com alterações por ventura feitas no projeto. Com essa 

ressalva, cabe redirecionar a análise sobre a influência das comissões nas decisões do Senado.  

A tabela VI mostra que, qualquer que seja a origem do projeto, a maioria dos pareceres é feita 

pelas comissões, sendo a maior parte deles apresentada na forma escrita. Esse fato denota que 

as comissões tiveram um tempo razoável para apreciar a matéria e formular o relatório a ser 
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votado pela Casa. Há, porém, bastante diferença entre o tratamento dado a matérias do Senado 

e da Câmara, por um lado, e do Judiciário e do Executivo, por outro. 

Tabela VI 

Origem do parecer, conforme a origem da matéria (1989-2004)* 

Tipo de parecer 
Senado Câmara Executivo Judiciário Total 
N % N % N % N % N % 

De comissão: escrito 1132 89,1 750 82,9 353 56,4 85 48,6 2320 78,0 
De comissão: oral      70 5,5 56 6,2 134 21,4 69 39,4 329 11,1 
De Plenário: escrito ou oral 68 5,4 99 10,9 139 22,2 21 12,0 327 11,0 
Total  1270 100,0 905 100,0 626 100,0 175 100,0 2976 100,0 

Elaboração própria, a partir de dados do Senado – 2007 
*Apenas projetos com tramitação concluída no Senado; tramitação acompanhada até 09/2007 

O percentual de projetos do Legislativo aprovados com base nos pareceres escritos das 

comissões passa de 80%, e beira os 90% nas matérias do Senado. No tocante a projetos do 

Judiciário e do Executivo há uma maior chance de os pareceres das comissões serem orais, ou 

de elaborados em plenário, na forma oral ou escrita. No tocante a propostas do Judiciário, o 

alto percentual de pareceres orais decorre das urgências administrativas desse Poder, que 

exigem despachos rápidos, feitos oralmente. Sobre as matérias do Executivo, os dados 

sugerem que, tal como ocorre na Câmara, as pressões do governo e das lideranças realmente 

afetam a capacidade do sistema comissional para influenciar a produção de leis no Senado.  

A urgência é o meio de pressão que mais prejudica as comissões, pois limita o estudo das 

matérias. A tabela VII explicita o efeito do regime de tramitação no desempenho comissional: 

nas tramitações ordinárias, 92% dos pareceres são escritos e aprovados pelas comissões; nas 

urgentes, a taxa cai para 40% e aumenta a freqüência dos pareceres orais e/ou de plenário. 

Tabela VII 

Origem e tipo do parecer, por regime de tramitação (1989-2004)* 

Origem e tipo do parecer 
Tramit. ordinária Tramit. urgente Total 

N % N % N % 
De comissão: escrito 2008 91,8 312 39,5 2320 78,0 
De comissão: oral  71 3,2 258 32,7 329 11,1 
De Plenário: escrito ou oral 
Total  

108 
2187 

4,9 
100,0 

219 
789 

27,8 
100,0 

327 
2976 

11,0 
100,0 

           Elaboração própria, a partir de dados do Senado – 2007 
          *Apenas projetos com tramitação concluída no Senado; tramitação acompanhada até 09/2007. 

A literatura destaca como principal função do sistema comissional a de criar condições 

adequadas para a especialização dos parlamentares nas diversas áreas da produção legislativa. 

Ao propiciar tais condições, as comissões se tornam espaços privilegiados para a obtenção de 

informação e, com isso, adquirem importância como arena de negociações e decisões 

políticas. Em suma, o controle sobre informações se reverte em poder político das comissões; 
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em última instância, o poder das comissões se manifesta no controle que elas exercem sobre a 

forma e o conteúdo das leis produzidas em seu campo temático. Portanto, um meio de avaliar 

tal poder é observar com que freqüência as comissões alteram os projetos em deliberação.   

Há dois instrumentos para a alteração dos projetos de lei: o substitutivo e a emenda. A análise 

discriminada nesses termos permite uma avaliação mais aguda da influência das comissões no 

processo de formação de leis. Os substitutivos são meios utilizados para propor mudanças 

globais no projeto e, muitas vezes, resultam de esforço do relator para acomodar os interesses 

manifestos nas emendas propostas. Mas mesmo não havendo proposição de emendas, o 

relator pode agir por antecipação, sondando os interesses dos legisladores para contemplá-los 

no texto da proposta. Em qualquer caso, o substitutivo é um instrumento eficaz para agregar 

apoio, quando os projetos acirram o conflito de interesses no âmbito parlamentar. As 

emendas, por sua vez, são usadas para propor alterações que, embora possam ter grande 

impacto político, não exigem a reformulação geral do projeto.6

As tabelas VIII e IX mostram que as comissões praticamente monopolizam a função de 

elaborar os substitutivos, enquanto dividem com o plenário a tarefa de formular as emendas.  

 Não obstante, as emendas, 

como os substitutivos, são cruciais na para viabilizar o consenso em torno dos projetos.   

Tabela VIII 

Origem dos substitutivos no Senado, conforme origem do projeto (1989-2004) 
Instância de origem 
dos substitutivos 

Senado Câmara Executivo Judiciário Total  
N % N % N % N % N % 

Comissão 305 96,2 118 94,4 45 95,7 1 100,0 470 95,7 
Plenário 12 3,8 7 5,6 2 4,3 0 0,0 21 4,3 
Total  317 100,0 125 100,0 47 100,0 1 100,0 490 100,0 

         Elaboração própria, a partir de dados do Senado – 2007 
         *Apenas projetos com tramitação concluída no Senado; tramitação acompanhada até 09/2007. 
 

Tabela IX 

Origem das emendas no Senado, conforme origem do projeto (1989-2004)* 
Instância de origem 
das emendas 

Senado Câmara Executivo Judiciário Total 
N % N % N % N % N % 

Comissão 346 79,7 68 47,9 42 44,7 9 45,0 465 67,4 
Plenário 34 7,8 31 21,8 21 22,3 5 25,0 91 13,2 
Comissão e Plenário 48 11,1 38 26,8 30 31,9 6 30,0 122 17,7 
Sem informação 6 1,4 5 3,5 1 1,1 0 0,0 12 1,7 
Total  434 100,0 142 100,0 94 100,0 20 100,0 690 100,0 

         Elaboração própria, a partir de dados do Senado – 2007 
         *Apenas projetos com tramitação concluída no Senado; tramitação acompanhada até 09/2007. 
 

                                                           
6 O impacto das emendas no conteúdo dos projetos varia, de modo que apenas por meio de estudos de caso é 
possível avaliar o quanto uma emenda afeta a forma original da proposta. Por isso, optou-se por considerar toda 
alteração substantiva ocorrida no projeto. É importante ressaltar que as emendas de redação, que não afetam a 
substância ou o mérito das propostas, estão excluídas desta parte da análise. 
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Muito provavelmente, esse padrão resulta do fato de que os substitutivos, pela abrangência e 

complexidade de seus aspectos técnicos e políticos, demandam um nível de qualificação 

próprio das comissões. As emendas, ao contrário, tendem a abordar questões tópicas, sendo 

mais adequadas às transações, muitas vezes urgentes, que ocorrem em plenário. 

Considerado o total das matérias alteradas – por substitutivos e/ou emendas –, a hegemonia 

das comissões na reformulação dos projetos é inquestionável, mas percebe-se grande variação 

conforme a origem da matéria. Esses dados estão no gráfico IX. Pela simplificação, foram 

excluídos os casos de emendamento sem informação sobre a autoria. No total, a maior parte 

das alterações ocorre no sistema comissional, que responde por 77,8% dos projetos 

modificados, mas quando se somam as alterações “exclusivas de plenário” com as alterações 

“de comissão e plenário”, nota-se que este é reponsável por grande parte das emendas a 

projetos iniciados na Câmara. O padrão identificado reflete, sem dúvida, as regras definidas 

pelo RISF: enquanto os projetos de senadores sujeitam-se mais à decisão terminativa das 

comissões, com direito a pareceres escritos, os demais, com ou sem urgência, são submetidos 

à deliberação final do plenário e recebem pareceres orais com maior freqüência.  

Gráfico I 

Origem das alterações*, conforme a origem do projeto**, 1989-2004 
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Elaboração própria, a partir de dados do Senado – 2007 
*Excluídos os casos sem informação sobre autoria das alterações. 
***Apenas projetos aprovados no Senado, com alterações; tramitação acompanhada até 09/2007. 

Neste ponto, importa avaliar o efeito da urgência na capacidade das comissões para moldar os 

projetos que avaliam. A tabela X permite constatar que, assim como ocorre com os pareceres, 

a instauração da tramitação extraordinária tem efeitos sensíveis sobre a origem do 

emendamento: quando as matérias tramitam em regime ordinário, o controle das comissões 

sobre a aprovação de emendas é bem maior. Já no regime de urgência, o plenário aumenta 

suas chances – exclusivas ou compartilhadas com as comissões – de remodelar os projetos.  
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Destaca-se na tabela X o fato de que os projetos que tramitam de forma ordinária são menos 

emendados do que os que tramitam em urgência. A associação entre regime de tramitação e 

emendamento será melhor analisada na parte seguinte deste capítulo, considerando-se 

algumas variáveis de controle – como a origem da matéria o regime de tramitação. No 

momento, importa chamar atenção para a intensidade em que instauração da urgência afeta, 

em direções contrárias, o desempenho legiferante das comissões e do plenário. Nota-se que, 

enquanto a contribuição percentual das comissões no emendamento dos projetos reduz pela 

metade quando se adota a tramitação urgente, a do plenário dobra. 

Tabela X 

Origem das alterações, conforme o regime de tramitação(1), 1989-2004 

Origem das alterações 
(emendas + substitutivos) 

Regime de tramitação 
Total 

Ordinário Urgente 
N % N % N % 

Sem alteração 1130 57,9 585 75,6 1715 63,0 
Alteração de comissão 774 39,7 156 20,2 930 34,1 
Alteração de plenário 114 5,8 107 13,8 221 8,1 
Alteração sem informação** 11 0,6 1 0,1 12 0,4 
Total*** 1950 100,0 774 100,0 2724 100,0 

Elaboração própria, a partir de dados do Senado – 2007 
*Apenas projetos com tramitação concluída no Senado; tramitação acompanhada até 09/2007. 
** projetos emendados, sem informação sobre a autoria das emendas. 
*** a soma dos valores da coluna é maior que o “Total”, porque alguns projetos foram emendados nas 
comissões e no plenário e são contabilizados duas vezes, na linha “Comissão” e na linha “Plenário”. 

O fato de que as comissões senatoriais são as responsáveis pela maior parte das alterações em 

projetos de qualquer autoria não deixa dúvida de que elas são instâncias privilegiadas de 

formação de leis7

Por si, esse dado não é novo, posto já ter sido destacado em pelo menos dois importantes 

trabalhos de Figueiredo e Limongi (1996; 1999). A novidade da presente análise é mostrar 

que o impacto da urgência no trabalho das comissões não afeta apenas o número de projetos 

que apreciam, afeta também suas chances de participação efetiva no processo deliberativo. 

. Contudo, a sensível variação da sua influência, devida à origem da matéria, 

cria no Senado um padrão similar ao visto na Câmara. O empenho dos líderes partidários para 

instaurar urgência para certos projetos efetiva as duas rotas de tramitação previstas no RISF: 

as comissões participam, prioritariamente, da formulação de projetos de parlamentares, 

enquanto o plenário é mais decisivo em relação a matérias do Executivo e do Judiciário.  

                                                           
7 Isso não quer dizer que sua atuação seja sempre virtuosa e que suas decisões resultem sempre em legislação 
bem informada e orientada para o bem comum. Mesmo quando dispõem da qualificação exigida e do tempo 
necessário para produzir a melhor legislação possível, as comissões podem ser tomadas pelo toma lá dá cá 

distributivo, conforme ressaltado por Shepsle e Weingast (1995). Porém, se o tempo e a qualificação não são 
suficientes para o bom desempenho informacional das comissões (nos termos de Krehbiel), eles são necessários. 
Na medida em que o apelo à urgência os compromete, é mais improvável que as comissões manifestem seu 
potencial para produzir legislação baseada em consensos amplos e bem informados.  
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Como ficou claro, a urgência não apenas reduz a freqüência com que o sistema comissional 

toma decisões terminativas, ela também reduz as oportunidades das comissões para estudar os 

projetos, emendá-los e produzir pareceres sobre eles, para subsidiar as decisões da Casa.  

Até este ponto, os dados convergiram com as hipóteses, mostrando que as similaridades 

regimentais entre o Senado e a Câmara dos Deputados implicam similaridades na dinâmica 

legiferante das duas casas. Porém, não há apenas semelhanças. Considerada a literatura 

produzida sobre a Câmara, os dados sobre o processo legislativo senatorial também revelaram 

diferenças que merecem ser destacadas.  

Figueiredo e Limongi (1999) chamaram a atenção para o fato de que as comissões do Senado 

são mais atuantes do que as da Câmara. Ricci (2008) apresenta argumento similar. O autor 

analisou projetos parlamentares aprovados e rejeitados no Congresso Nacional e mostrou que, 

entre os aprovados na Primeira Casa, cerca de 50%, sejam de senadores ou deputados, são 

apreciados conclusiva ou terminativamente nas comissões; entre os reprovados, apenas parte 

dos projetos do Senado (44%) recebe decisão final no sistema comissional e, no seu conjunto 

de dados, Ricci observou que nenhum projeto de deputado foi rejeitado sob poder terminativo.  

Os dados aqui analisados confirmam as conclusões dos autores citados. No cômputo geral, as 

comissões no Senado dão a palavra final em 72% dos projetos de senadores, para aprová-los 

ou rejeitá-los; ademais, embora raramente tenham poder conclusivo para aprovar as matérias 

dos deputados, elas dão parecer definitivo em 85% das rejeições.8

Binder (1997) lembra que uma das explicações aventadas na literatura evoca o volume de 

trabalho das casas, o número de membros e a duração dos mandatos em cada uma. Quanto 

mais restrita a agenda

 O desafio que se coloca é o 

de captar a base dessas diferenças, isto é, de explicar porque o Senado efetivamente atribui 

mais poder às comissões do que a Câmara, ainda que esse poder se volte especialmente para 

as matérias dos senadores e dos deputados – estas, especialmente para rejeitá-las.  

9

                                                           
8 Importa ressalvar que a ênfase na forte presença das comissões nos trabalhos do Senado não pretende sustentar 
que sua atuação seja sempre virtuosa, e que suas decisões visem sempre legislação bem informada e orientada 
para o bem comum. Mesmo quando dispõem da qualificação exigida e do tempo necessário para produzir a 
melhor legislação possível, as comissões podem ser tomadas pelo “toma lá, dá cá” distributivo, conforme 
ressaltado por Shepsle e Weingast (1995). É preciso ter em vista que se por um lado o tempo e a qualificação não 
são suficientes para o bom desempenho informacional das comissões (nos termos de Krehbiel), por outro eles 
são necessários. Na medida em que o apelo à urgência os compromete, é mais improvável que as comissões 
manifestem seu potencial para produzir uma legislação baseada em consensos amplos e bem informados.  

, quanto maiores os mandatos e quanto menor o número de 

parlamentares para discuti-la, maiores as oportunidades para o debate e para a participação 

9 Tendo poucos membros, tende a haver menos proposições da Casa. Ademais, como tem sido lembrado ao 
longo do trabalho, como casa revisora, parte da agenda do Senado é um subconjunto da agenda (mais ampla e 
mais intensa) da casa iniciadora, que seleciona e aprimora os projetos anteriormente. 
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das minorias na formação das leis. Pode-se deduzir que, por seu tamanho e vocação para a 

deliberação, as comissões tornam-se espaços privilegiados para negociações inclusivas, 

favoráveis às minorias e aos parlamentares individuais. Ao contrário, o aumento do número 

de membros da casa, os mandatos relativamente pequenos e a amplitude da agenda legislativa 

aumentam os custos de tempo e tornam necessárias certas restrições aos direitos 

parlamentares dos indivíduos e das minorias, em favor da capacidade decisória da maioria. Se 

justificaria, nesse caso, a maior centralidade do plenário, cuja função precípua é a agregação 

de preferências. Esses aspectos estruturais ajudam a entender o desempenho das comissões no 

Senado, frente às da Câmara, mas não explicariam porque os procedimentos relativos aos 

projetos do Executivo são diferentes; nem ajudam a explicar por que as comissões senatoriais 

têm poder muito mais amplo sobre projetos de senadores do que sobre os dos deputados. 

Foi mencionado anteriormente que a etapa inicial de deliberação demanda mais as comissões 

que a etapa de revisão. Isso quer dizer que a seqüência decisória explica ao menos parte da 

disposição do Senado para discutir mais amplamente seus próprios projetos. No tocante ao 

Executivo, o sequencialismo10 das decisões bicamerais também ajuda a entender a questão, 

mas é crucial ter em vista a centralidade das coalizões partidárias nas interações Executivo-

Legislativo. É plausível sustentar que coalizões majoritárias e devidamente afinadas com o 

governo tendem a tomar decisões baseando-se em informações oferecidas pelo Executivo, 

motivo por que a atuação informacional das comissões perde centralidade. Ademais, já foi 

mencionado que, uma vez que os projetos governistas têm início na Câmara, esta se torna a 

arena decisiva para os acordos. Se esses acordos são bem amarrados, demandarão menos 

esforços deliberativos no Senado, portanto, é plausível que a coalizão de senadores 

governistas (supondo-se que seja majoritária) prefira levar as decisões para o plenário, já que 

nas comissões o poder de obstrução das minorias oposicionistas aumenta11

                                                           
10 As conseqüências da seqüência decisória multicameral no comportamento dos decisores tem sido exploradas 
em trabalhos como os de Diermeier e Myerson, 1999 e Aldrich e Shepsle, 2000. 

. 

11 Esses argumentos consistem numa tentativa de interpretação das diferentes padrões de deliberação com base 
no pressuposto da interação estratégica e institucionalizada entre as duas casas. Há outra vertente 
institucionalista que inclui na análise a trajetória histórica das instituições. Trata-se do novo institucionalismo 
histórico, que procura mostrar como as escolhas institucionais do passado conformam as opções estratégicas do 
presente (Binder, 1997; Aldrich e Shepsle, 2000). O trabalho de Binder (idem) é exemplar nessa perspectiva, 
pois aborda toda a história do Congresso dos Estados Unidos (1789-1994) para explicar por que, atualmente, as 
minorias são tão fortes no Senado dos Estados Unidos, mas não na House. A autora mostra como os 
procedimentos adotados nos primórdios do Senado, especialmente o filibuster, incapacitaram historicamente as 
maiorias para instaurarem uma lógica decisória majoritária entre os senadores. Na House, ao contrário, a opção 
por procedimentos limitantes do poder de intervenção das minorias, feita nas origens da Casa, permitiu, ao longo 
da história, a conformação do processo legislativo nos termos dos interesses dos partidos majoritários. Uma 
pesquisa dessa natureza poderia clarear pontos obscuros na dinâmica legiferante do bicameralismo brasileiro, 
revelando as causas das diferenças entre Câmara e Senado – por exemplo: por que a centralização de poder na 
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4.3 – Ritos de Tramitação, Comissões e Emendas: o Senado e a (re)elaboração das leis 

Até aqui, a análise mostrou que a posição do Senado na cadeia decisória e os procedimentos 

legislativos adotados na Casa afetam o desempenho das comissões e do plenário e, por 

decorrência, têm conseqüências sobre a qualidade da produção legislativa, quer os senadores 

sejam iniciadores, quer sejam revisores no processo decisório. Importa agora considerar, de 

modo mais específico, um ponto central do bicameralismo, qual seja, em que medida os 

senadores participaram da (re)elaboração dos projetos que tramitaram no período. Colocado 

de outra forma: importa saber o quão ativo é o Senado como instância de reformulação e 

revisão das propostas de legislação que aprecia. 

Em função da simetria do bicameralismo brasileiro, as casas têm direitos equivalentes em 

relação à proposição de leis, apresentação de emendas ou substitutivos12

A despeito da importância desses recursos para o equilíbrio das relações bicamerais, o direito 

à emenda – poder de iniciativa secundário (Azevedo, 2001) – é, talvez, o mais importante 

meio de afirmação da simetria bicameral. A emenda permite aos parlamentares participarem 

ativamente na definição do conteúdo da legislação, qualquer que seja a autoria dos projetos. 

Esse instrumento legislativo aumenta o cacife dos senadores, porque horizontaliza as relações 

de poder no processo decisório, permitindo a eles interferirem em pontos específicos dos 

acordos fechados entre os deputados, e entre estes e o governo.  

 e definição do ritmo 

da tramitação para todas as matérias – salvo as do Executivo, quando tramitam em regime de 

urgência constitucional, requerida pelo chefe do governo.  

É certo que os projetos emendados em revisão voltam à casa iniciadora, que pode rejeitar as 

emendas, em caráter definitivo. No entanto, vale lembrar que as negociações envolvendo 

emendas em determinado projeto de lei não se dão isoladamente das outras negociações que 

mobilizam os representantes. Ao contrário, os governantes agem num contexto decisório 

contínuo (Sartori, 1994), em múltiplas arenas (Tsebelis, 1998), de maneira que sua influência 

política não se limita ao momento da decisão nem tampouco à arena em que ela é tomada 

(Immergut, 1996). O processo legislativo bicameral é um bom exemplo de jogos em múltiplas 

arenas, com fluxo ininterrupto, onde as decisões são interdependentes, seja porque elas 

ocorrem paralelamente em diversas instâncias de veto seja porque estão encadeadas no tempo. 

Assim, os senadores não perdem totalmente o controle sobre suas emendas depois que um 
                                                                                                                                                                                     
presidência é maior no Senado que na Câmara, embora o número de senadores e a duração de seus mandatos 
favoreçam as decisões colegiadas. No entanto, esse exercício está além do alcance do presente trabalho. 
12 Por praticidade, esta parte do capítulo se referirá a emendas no sentido mais amplo de alterações feitas nos 

projetos. Assim, de agora em diante, o termo emenda abrange substitutivos e emendas, propriamente ditas.  
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projeto sai do Senado, pois eles podem condicionar seu apoio presente e/ou futuro ao 

acatamento de emendas a projetos pendentes de decisão da Câmara ou do Executivo.  

A despeito de ser um recurso individual e descentralizado, o real impacto do direito a 

emendas sobre as relações de poder do sistema decisório depende de outras variáveis que 

condicionam o comportamento parlamentar e, por conseqüência, afetam o perfil da produção 

legislativa. Como foi mostrado, o controle das lideranças e do Executivo sobre os prazos 

legislativos é um fator que afeta as estratégias parlamentares, condicionando as possibilidades 

de atuação das comissões e do plenário. Sendo estas as duas instâncias legiferantes 

fundamentais do parlamento, o emendamento também deve ser afetado.  

Neste ponto, interessa evocar a “função de eficiência” e a “função política” associadas à 

tramitação bicameral (Tsebelis e Money, 1997). As emendas a um projeto de lei são 

instrumentos cruciais ao exercício dessas duas funções, pois o emendamento serve tanto para 

aperfeiçoar um projeto (função de eficiência) quanto para torná-lo mais representativo (função 

política). A depender da dinâmica do processo legislativo, as leis podem, do ponto de vista 

político, ser mais ou menos representativas, do ponto de vista da eficiência, ser mais ou 

menos adequadas à solução dos problemas que motivaram sua aprovação. Sendo assim, 

fatores que afetam o poder das casas para emendar os projetos têm efeitos relevantes sobre a 

qualidade do bicameralismo, uma vez que afetam a forma e o conteúdo das leis produzidas.  

Justifica-se, portanto, avaliar de forma mais detalhada o impacto da urgência sobre a atuação 

das comissões e do plenário no emendamento das matérias apreciadas no período em foco. 

Com que freqüência os projetos são alterados no Senado, em que condições as alterações 

ocorrem e o que isso revela sobre o papel dos senadores na dinâmica bicameral são questões a 

serem verificadas. Para abordá-las, começa-se pela tabela XI, que discrimina as taxas de 

emendamento redacional e de mérito, de acordo com a origem das propostas. 

Tabela XI 

Destino dos projetos no Senado, se alterados ou não, segundo a origem (1989-2004)* 

Destino dos projetos 
Senado Câmara Executivo Judiciário Total 

N % N % N % N % N % 
Aprovados - sem emendas de mérito 607    47,8  479 69,0 475 81,1 154 88,5 1715 63,0 
Emendados - mérito 663    52,2  215 31,0 111 18,9 20 11,5 1009 37,0 
Emendados - redação 48      3,8  106 15,3 77 13,1 15 8,6 246 9,0 

Total** 1270 100,0 694 100,0 586 100,0 174 100,0 2724 100,0 
Elaboração própria, a partir de dados do Senado Federal, 1989-2004 
*Apenas projetos com tramitação concluída no Senado; tramitação acompanhada até 09/2007. 
** Os valores totais das colunas equivalem à soma das duas primeiras linhas, apenas. Os projetos que tiveram 
emendas de redação, na terceira linha, estão incluídos nas linhas superiores, conforme tenham sido ou não 
emendados por mérito. 



 
 

22 

A terceira linha da tabela apresenta as emendas de redação. A clareza do texto legal é 

condição indispensável para a eficiência da lei, e a função das emendas redacionais é 

precisamente esta: aprimorar a redação dos projetos para evitar ambigüidades em relação ao 

seu significado. Devido a seu caráter exclusivamente técnico, tais emendas não geram 

conflitos políticos, tanto que não obrigam o retorno do projeto à casa iniciadora, como ocorre 

quando os projetos são emendados no mérito. Essas características deixam claro que emendas 

de redação são exemplos ideais13

No período analisado, os senadores propuseram correções no texto de 9% do total de projetos 

aprovados – respectivamente 15,3%; 13,1% e 8,9% dos projetos da Câmara, do Executivo e 

do Judiciário. Nota-se que a redação dos projetos dos senadores foi, em termos percentuais, 

muito menos ajustada no correr da tramitação, revelando-se uma lógica inversa à das emendas 

de mérito, em que os senadores emendam muito mais os projetos de seus pares do que os 

demais. Isso provavelmente se deve ao aspecto técnico do emendamento de redação: 

diferentemente do que ocorre com os projetos exógenos, os projetos do Senado estão sujeitos 

ao padrão de qualidade redacional da assessoria da Casa desde a elaboração, antes de 

entrarem na pauta. Com as emendas de mérito ocorre fato diverso, pois as implicações 

políticas do projeto não são consideradas pelos assessores. O ajuste das propostas aos 

interesses políticos em presença é função dos senadores, e o processo de tramitação propicia 

instâncias e etapas para que isso ocorra. Desse modo, se explica porque o percentual de 

emendas de mérito supera o das emendas de redação nos projetos da Casa.  

 da função de eficiência da tramitação bicameral: a 

legislação ganha em qualidade sem afetar interesses políticos. 

No tocante à distribuição das emendas de mérito, a tabela XI e o gráfico II mostram que a 

incidência é maior nos projetos do Legislativo que do Executivo. Das propostas dos 

parlamentares, em média 42% foram emendadas no Senado, contra 18,9% das propostas do 

Executivo e 11% das do Judiciário.  

Comparando-se as duas casas, é perceptível que os projetos da Câmara são menos emendados 

do que os do Senado: as taxas de projetos alterados são, respectivamente, de 31% e 52%. Já 

foi comentado que esses padrões diferenciados de emendamento expressam a posição do 

Senado na cadeia decisória: quando chegam aos senadores, as matérias dos deputados já 

foram filtradas e aprimoradas em uma etapa de deliberação; já as do Executivo e do Judiciário 

passaram por duas etapas de filtragem, uma na instância proponente, outra entre os deputados.  

                                                           
13 Perfeitos mas não únicos. Emendas de mérito consensuais podem ser consideradas eficientes, porque, sendo 
consensuais, elas produzem ganhos para alguns ou para todos sem ferir o interesse de ninguém.  



 
 

23 

Gráfico II 

Projetos alterados e não alterados (%), por origem (1989-2004)* 
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                                Elaboração própria, a partir de dados do Senado – 2007 

*Apenas projetos com tramitação concluída no Senado; tramitação 
acompanhada até 09/2007.  

Obviamente, essa não é toda a explicação. No tocante aos projetos do Judiciário, o motivo da 

taxa relativamente baixa de alterações é o caráter auto-referido das matérias. Estas se voltam 

para a organização do próprio Poder e dificilmente interferem nas relações os senadores a 

suas bases eleitorais. Por isso, quase nunca geram polêmica: em geral entram na pauta da 

urgência administrativa do Congresso e passam inalteradas pelo Senado14

No tocante às matérias do Executivo, dois pontos devem ser destacados. Um primeiro ponto, 

ressaltado por Figueiredo e Limongi (1999) para explicar o uso freqüente da urgência, é que 

boa parte das matérias governistas é de caráter burocrático, rotineiro e consensual, e não 

demandaria emendamento de mérito. O segundo ponto se refere à dinâmica da relação entre 

Executivo e Legislativo, em face do bicameralismo brasileiro.  

. 

No jogo bicameral de antecipações e reações, os partidos são agentes cruciais para minimizar 

os riscos de entraves bicamerais e facilitar a aprovação das demandas do Executivo frente ao 

Legislativo. Conforme já dito, os acordos partidários, conduzidos pelo Colégio de Líderes, 

são centrais nas relações do governo com a Câmara. Embora esse órgão não exista no Senado, 

no conjunto, o RISF garante aos líderes senadores meios eficazes para disciplinar suas 

bancadas. Nas duas casas, a organização é controlada pelos partidos, de modo que a fluidez 

das interações bicamerais depende de acordos partidários que perpassam as câmaras. Na 

medida em que os líderes se mostram competentes para cumprir essa tarefa, os entendimentos 

estabelecidos no início da tramitação tenderão a ser acatados nas demais etapas do processo 

                                                           
14 Há, no entanto, casos conflituosos. Alguns projetos relativos ao aumento de salário dos servidores da Justiça, 
por exemplo, tiveram tramitação polêmica no Senado. Possivelmente, nesses casos, os acordos internos ao 
Judiciário não bastaram para sanar os conflitos entre o funcionalismo e a cúpula do Poder, por isso, os embates 
ultrapassaram as fronteiras do Judiciário e se manifestaram no processo legislativo do Congresso Nacional.  
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legislativo. Sem dúvida, essa dinâmica afeta não apenas as chances de aprovação dos projetos 

do Executivo, ela também afeta sensivelmente a dinâmica do emendamento. 

Vários autores ressaltam o caráter interdependente do comportamento das instâncias de veto 

numa cadeia decisória (Immergut, 1996; Tsebelis, 1998; Sartori, 1998). Com base nessa 

lógica, o Senado brasileiro – quase sempre casa revisora – deve ser considerado como um 

ponto de emendamento condicional. A revisão existe para salvaguardar certos interesses 

políticos, mas não para atrasar, alterar ou obstruir toda e qualquer proposta de lei. Da parte 

dos senadores, só há incentivos para ajustar politicamente os projetos quando os interesses 

representados no Senado forem ignorados pelo Executivo e pela Câmara. Da parte dos 

deputados e do governo, a preocupação com as reações dos revisores leva, dentro do possível, 

ao acolhimento por antecipação dos interesses contidos na Câmara Alta.  

Dito isso, cabe reconsiderar as taxas de emendamento dos projetos em revisão no Senado. 

Embora possa parecer baixa à primeira vista, a freqüência de emendas incluídas pelos 

senadores nas propostas do Executivo está longe de ser irrelevante. É razoável supor que boa 

parte das alterações visou afirmar interesses políticos, sendo, por isso, alvo de disputa entre 

atores e instâncias decisórias. Na medida em que expressam conflito, muitas emendas do 

Senado devem ter sido aprovadas a contragosto do Executivo ou da Câmara; se não, elas 

poderiam ter sido antecipadas para abreviar a etapa de revisão15

Alem do mais, somado o montante de projetos emendados com os 8,6% de projetos retidos 

pelos senadores (Araújo, 2009), chega-se a 27,5% de proposições que sofreram algum tipo de 

interposição política ostensiva no Senado. Essa taxa de intervenção pode ser considerada alta 

para a etapa de revisão, pois, como dito, os projetos já foram objetos de negociações e ajustes 

em etapas de deliberação anteriores. Conclui-se que, ao contrário do que pode parecer à 

primeira vista, a simetria do bicameralismo se expressa com clareza na postura atuante dos 

senadores, que alteram ou retêm um número significativo de propostas que chegam à revisão.  

. Portanto, as emendas, ao 

menos em parte, sinalizam para uma atuação política intensa da parte dos senadores, o que 

aumenta a complexidade de suas interações com a Câmara e o Poder Executivo.  

Analisa-se agora a associação entre a forma de tramitação e as taxas de emendamento: há uma 

opinião generalizada de que o regime de urgência é um instrumento de controle do 
                                                           
15 É certo que no Senado as emendas podem ser introduzidas por demanda do Executivo, para aperfeiçoar o 
projeto ou, mais comumente, para reverter alterações indesejáveis feitas na Câmara. Mas, em primeiro lugar, 
essa não é a melhor estratégia do governo, pois os projetos emendados pelos senadores terão que voltar aos 
deputados, o que implica atrasos e riscos de derrotas políticas na casa iniciadora; em segundo lugar, mesmo se 
tratando de emendas solicitadas pelo governo, isso não compromete o pressuposto de que as emendas são 
indicadores eficazes da importância do Senado como arena de negociações no processo bicameral. 
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comportamento parlamentar, que é utilizado pelas lideranças e pelo Executivo para forçar a 

aprovação das propostas. Por suposto, a restrição temporal imposta pela urgência inviabiliza 

os debates, restringe o acesso a informações, aumenta a incerteza e inibe a oposição 

parlamentar, viabilizando a aprovação das matérias. Este é um argumento convincente.  

De fato, isso se confirma no gráfico IX, que mostra o percentual de matérias aprovadas e 

retidas, por regime de tramitação. Os projetos do Senado foram excluídos, pois não há dados 

sobre a tramitação dos que ficaram retidos na Casa. Consideradas as demais instâncias 

proponentes, ressalta-se a forte associação entre a urgência e a aprovação das matérias.  

Gráfico III 

Projetos aprovados e retidos (%), por regime de tramitação (1989-2004)* 

48,1

22,4

3,0
6,7

0,5 0,0

51,9

77,6

97,0
93,3

99,5 100,0

0

20

40

60

80

100

Câmara

(987)

Executivo

(237)

Judiciário

(67)

Câmara

(195)

Executivo

(404)

Judiciário

(109)

Tramitação ordinária Tramitação urgente

Retidas Aprovadas

 
                Elaboração própria, a partir de dados do Senado – 2007 
                *Apenas projetos com tramitação concluída no Senado; tramitação acompanhada até 09/2007.  

À esquerda do gráfico, as colunas representam o destino dos projetos que tramitaram em 

regime ordinário; à direita, o destino das que tramitaram em urgência. Neste caso, os 

percentuais de sucesso são próximos de 100% para a Câmara e o Executivo e de 100% para o 

Judiciário. A despeito da evidente associação, os dados não autorizam concluir que a urgência 

é a causa da aprovação. O mais provável é que a associação notada resulte do grau de 

consenso em torno da matéria – consenso do qual a urgência é um indicador. Nesse caso, o 

consenso é uma variável antecedente que, uma vez alcançado, aumenta as chances de o 

projeto tramitar em urgência e de ser aprovado. Deve-se ter em vista que a urgência pode ser 

pedida pelos líderes, mas depende de deliberação do plenário (RISF, art. 340), portanto, se as 

opiniões sobre a matéria são conflitantes e comprometem o apoio da maioria, é improvável 

que a revisão em urgência seja aceita pelos senadores; se for aceita, isso implica agendar a 

votação para um momento adverso. Esta escolha trágica só se justifica se objetivo do 

requerimento é a rejeição sumária da proposta.  
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Essa interpretação do uso da urgência complementa as conclusões relativas ao timing dos 

requerimentos, analisado acima. Tudo combinado, parece correto afirmar que, no tocante à 

rejeição ou aprovação de matérias, embora deliberação urgente imponha restrições às 

deliberações ela não implica a submissão dos senadores às demandas exógenas.  

A análise do comportamento dos senadores no tocante às emendas permite uma visão mais 

aguda da questão. Tendo em vista que a posição do Senado no processo decisório bicameral é 

quase sempre a de revisor, o emendamento é o indicador mais importante da afirmação da 

simetria. A emenda é a forma mais ostensiva de os senadores manifestarem seus interesses em 

relação a leis não iniciadas no Senado – muitas das quais a Casa está constitucionalmente 

impedida de iniciar, mas não de alterar. Enfim, dada a importância das emendas como 

indicadoras da efetividade da simetria bicameral, é importante tratar da questão tendo em 

vista algumas variáveis que podem afetar o emendamento.  

A distribuição percentual da urgência, conforme a origem do projeto e o regime de 

tramitação, é apresentada no gráfico IV. Os dados se referem a emendas de mérito, incluídas 

em projetos que, no período em tela, foram aprovados em decisão final no Senado – excluem-

se as emendas de redação e as emendas de mérito que foram rejeitadas. Ao se compararem os 

lados esquerdo e direito do gráfico, nota-se que a urgência afeta negativamente a capacidade 

dos senadores para emendar os projetos próprios e os dos deputados. No entanto, com as 

proposições do Judiciário e do Executivo acontece o contrário: a urgência está associada a um 

aumento – aparentemente leve, no caso do Executivo – na probabilidade de emendamento.  

Gráfico IV 

      Projetos alterados e não alterados (%), por origem e rito de tramitação (1989-2004)* 
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A utilidade do gráfico é basicamente descritiva. Para uma análise mais consistente e aguda da 

dinâmica da aprovação de emendas no Senado, a tabela XII apresenta os resultados de três 

modelos de regressão logística. Os modelos permitem mensurar as chances de um projeto ser 

emendado no Senado, considerando a origem da matéria e o regime de tramitação com 

variáveis de controle. As categorias de referência são a tramitação ordinária e os projetos do 

Executivo, ou seja: (a) as chances de os senadores emendarem projetos do Senado, da Câmara 

e do Judiciário devem ser lidas em relação às chances de eles emendarem os projetos do 

governo; (b) as chances de os senadores emendarem projetos sob urgência devem ser lidas 

frente às chances de eles emendarem projetos em regime ordinário. 

Tabela XII 

Modelos de regressão logística: probabilidade de emendamento dos projetos no Senado, pó 
r autoria e regime de tramitação 

N = 2724 
Modelo 1  Fator de 

chance 
(%) B S.E. Sig. Exp(B) 

Regime de urgência -,809 ,095 ,000 ,445 -55,5 
Constante -,321 ,046 ,000 ,726 – 

                                    Modelo 2 

Matérias do Senado 1,542 ,119 ,000 4,674 367,4 
Matérias da Câmara ,653 ,134 ,000 1,921 92,1 
Matérias do Judiciário -,587 ,260 ,024 ,556 -44,4 
Constante -1,454 ,105 ,000 ,234 – 

                                  Modelo 3 

Regime de urgência ,023 ,119 ,844 1,024 2,4 
Matérias do Senado 1,557 ,141 ,000 4,742 374,2 
Matérias da Câmara ,663 ,143 ,000 1,940 94,0 
Matérias do Judiciário -,586 ,260 ,024 ,557 -44,3 
Constante -1,470 ,133 ,000 ,230 – 

        Elaboração própria, 2008. 

No modelo 1 foi testado unicamente o efeito do regime de tramitação sobre a freqüência de 

projetos emendados. O resultado, significativo ao nível 0,01, foi que a tramitação em 

urgência, comparada com a tramitação ordinária, está associada a uma redução de 55,5% nas 

chances de um projeto ser emendado.  

O modelo 2 testa a probabilidade de emendamento por autoria, e é apresentado apenas para 

efeito de controle. O modelo 3 testa o emendamento considerando a autoria do projeto e o 

regime de tramitação e mostra que o efeito da urgência se anula quando é levada em conta a 

origem das matérias. Assim, a análise de regressão revela que as chances de emendamento 

são determinadas não pela forma de tramitação, mas pela origem do projeto: frente às 

matérias do Executivo, as do Senado e da Câmara têm, respectivamente, 367% e 94% a mais 
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de probabilidade de serem emendadas. Na tendência oposta, os projetos do Judiciário 

aparecem com 44% a menos de chance de emendamento que os do Executivo. 

A regressão permite concluir que, em geral, a urgência legislativa é utilizada para abreviar a 

tramitação de matérias que já foram negociadas e cuja aprovação é dada como certa. Em 

outras palavras, a opção pela urgência pode ser vista como um sinal de consenso em torno do 

projeto, de modo que ela ocorreria apenas depois de um processo de negociação, envolvendo 

emendas, quando necessárias para aproximar a proposta da preferência majoritária no Senado. 

Só então seria racional ao plenário e aos líderes permitir (ou desejar) o encerramento das 

deliberações e o despacho da matéria para a votação final.  

Em síntese, à luz dos resultados da regressão, o tempo que precede o pedido de urgência 

permite supor que ela não implica, necessariamente, que as votações finais se dêem em 

contexto informacional desfavorável, pois a tramitação pode ter sido acelerada apenas depois 

de feitos os acordos indispensáveis ao sucesso legislativo da proposta. 

Mas o que dizer, especificamente, sobre os efeitos da urgência requerida pelo Executivo na 

taxa de emendamento de seus próprios projetos? A ausência de correlação entre o regime de 

tramitação e a probabilidade de alteração das propostas, mostrada acima, foi explicada em 

termos do controle que os senadores exercem sobre o timing da urgência legislativa: esta pode 

ser instituída só depois que as negociações tenham chegado a bom termo. Entretanto, essa 

explicação não se aplica a projetos que tramitam sob urgência imposta pelo Executivo. Sem 

dúvida, o efeito desse tipo de recurso sobre o trabalho parlamentar é bastante restritivo. Uma 

vez que, nesses casos, os prazos de cada Casa são determinados pela Constituição, eles não 

podem ser revogados pelos legisladores, restando, portanto, pouca margem de manobra para 

protelações parlamentares, seja nas comissões seja em plenário, antes da decisão final.  

Sendo assim, o que esperar dos senadores, no que respeita à apresentação de emendas? O 

modelo 4, na tabela XII, responde a questão. Além das variáveis já consideradas, o modelo 

inclui a autoria da urgência como fator de controle. Para isso, foram criadas variáveis 

dummies para a urgência “exclusiva do Executivo” e a “urgência do Executivo combinada 

com urgência do Senado”. As chances de emendamento sob esses dois tipos de urgência 

devem ser lidas em relação à probabilidade de emendamento na tramitação sob as demais 

urgências, requeridas exclusivamente no âmbito do Senado: de líderes, comissões e plenário. 

O resultado é contundente, mostrando que a urgência está longe de ser um mecanismo 

infalível de imposição de interesses exógenos nas decisões da Segunda Câmara. Observa-se 
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que, quando requerida unicamente pelo presidente da República, a urgência não serve de 

blindagem contra emendas do Senado, ao contrário, ela aumenta 3,54 vezes (354,2%) as 

chances de os projetos do governo serem emendados pelos senadores. A taxa de projetos 

emendados nessas condições é de 46,5. Este é o maior índice de emendamento para projetos 

em revisão no Senado Federal.  

Tabela XIII 
Modelo de regressão logística: probabilidade de emendamento dos projetos no Senado, por 

autoria, regime de tramitação e autoria do pedido de urgência 

N = 2724 
Modelo 4 Fator de chance 

(%) B S.E. Sig. Exp(B) 
Regime de tramitação -0,063 0,123 0,606 0,939 -6,1     
Matérias do Senado 1,721 0,153 0,000 5,589 458,9 
Matérias da Câmara 0,842 0,156 0,000 2,320 132,0 
Matérias do Judiciário -0,371 0,269 0,168 0,690 -31,0 
Urgência exclusiva do Executivo 1,513 0,273 0,000 4,542 354,2 
Urgência do Executivo + Urg. Senado* -0,543 0,489 0,267 0,581 -41,9 
Constante -1,629 0,146 0,000 0,196 – 

 Elaboração própria, 2008. 
*Urgência do Executivo combinada com urgência do Senado, pedida pelo plenário, por líderes ou comissão. 

Os testes referentes a projetos que tramitam simultaneamente sob urgência do Executivo e do 

Senado não apontaram diferenças estaticamente significativas em relação a projetos que 

tramitam sob outras formas de urgência. Entretanto, interessa ressaltar que o modelo não 

busca sustentar inferências a partir de uma amostra, ele contempla o universo das propostas 

aprovadas no Senado no período em foco. Por isso, apesar do sig. não ser estatisticamente 

forte, faz sentido considerar o fator de chance: no período, quando os senadores reforçaram a 

urgência do Executivo com a urgência legislativa, as chances de emendamento dos projetos 

caíram, tanto em relação às matérias que tramitaram sob urgência exclusiva do Executivo, 

quanto em relação a matérias deliberadas sob urgência de outros requerentes.  

A julgar pelos dados, a não adoção de urgência para propostas do Executivo indica a falta de 

consenso entre os senadores. Se essa suposição está correta, é racional que eles queiram usar, 

até o limite, os prazos de que dispõem para se informarem e negociarem ajustes ao que foi 

aprovado pelos deputados. Inversamente, a superposição da urgência regimental à 

constitucional indica que, uma vez que a proposta atende aos interesses majoritários na Casa, 

não há necessidade de alterá-la (mais) nem de protelar sua votação.  

Pelo exposto, é possível afirmar que a receptividade dos senadores às demandas legislativas 

externas não denota simples anuência às pressões da Câmara ou do Executivo, denota, sim, 

cooperação condicionada pela estrutura de preferências presente no Senado.  
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Neste ponto, coloca-se o problema de entender por que os prazos exíguos e os limites 

informacionais impostos pela urgência do Executivo não restringem o emendamento de 

revisão. Uma explicação provável é que, por ser um recurso escasso – seu uso excessivo 

obstrui a pauta do Legislativo –, o governo exige o rito extraordinário exclusivamente para 

matérias que considera muito importantes, exatamente aquelas que tendem a afetar de modo 

mais contundente os interesses dos senadores. Por essa perspectiva, é plausível que haja maior 

tendência na Casa à mobilização pela inclusão de emendas.  

No que respeita à carência de informação devida à falta de tempo hábil para estudar as 

matérias, importa notar que o problema é maior para os deputados que para os senadores, pois 

estes fazem seu trabalho depois daqueles e podem se aproveitar do timing da tramitação 

bicameral e do ambiente informacional gerado pelos debates na Primeira Casa.  

A autonomia institucional das Casas não implica o isolamento político entre elas. Se no Brasil 

os partidos são agentes parlamentares importantes, como mostra boa parte da literatura, um 

dos motivos é sua capacidade para estabelecer canais de interlocução bicameral e 

intercambiar informações sobre políticas e sobre acordos entre deputados e senadores. 

Ademais, a vasta lista de atribuições exercidas pelos legisladores em sessões e/ou comissões 

conjuntas – apreciação de vetos, de matérias financeiras e de MPs, entre outras – cria 

oportunidades para interações e trocas de informações entre os parlamentares de uma e outra 

Casa. Sendo assim, durante todo o processo decisório as informações mais importantes podem 

ser disseminadas e discutidas entre os congressistas, de tal forma que quando as matérias 

chegam ao Senado seus pontos polêmicos já são conhecidos pelos senadores. Em grande 

medida, estes já sabem o que gostariam de ver alterado nos projetos. 

É certo que as emendas de revisão podem ser anuladas na Casa de origem, mas isso não 

desincentiva sua aprovação, por pelo menos dois motivos: em primeiro lugar, as emendas 

podem ser usadas de forma responsiva, para atender a grupos de pressão e, ao mesmo tempo, 

transferir o peso das demandas para os deputados ou para o Executivo; em segundo lugar, ao 

alterar a proposta, o Senado amplia em dez dias16

                                                           
16 Constituição Federal, art. 64. § 1º O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de 
projetos de sua iniciativa. § 2º Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se 
manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas 
as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional 
determinado, até que se ultime a votação. § 3º A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos 

Deputados far-se-á no prazo de dez dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior. (grifos 
acrescentados) 

 o debate e estende sua capacidade para 

barganhar com o governo. Nesse meio-tempo, pela lógica dos jogos aninhados (Tsebelis, 
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1998), outras matérias de interesse do Executivo estarão em vias de votação, e os senadores 

poderão vincular a sua aprovação à concessão do governo em relação às emendas em projetos 

pendentes de sanção. Com seu poder de emenda assim utilizado, o Senado aumenta seu cacife 

político e deixa o Executivo mais propenso a ceder. 

Em suma, se por um lado a urgência no Senado está associada de forma inequívoca a um 

maior índice de aprovação das matérias, por outro, ela não reduz a propensão ao  

emendamento, ao contrário, em alguns casos, a aumenta. O fato é que não se pode justificar a 

urgência como meio de se aprovar um projeto sem emendas do Senado, pois o suposto maior 

beneficiário dessa estratégia, o Executivo, corre mais risco de ver seus projetos alterados 

quando exige unilateralmente a tramitação em rito extraordinário.  

Considerações finais 

O panorama do processo legislativo no Senado traçado ao longo do texto se mostrou 

convergente com as hipóteses formuladas. A análise dos dados mostrou que tanto as 

características da organização legislativa na Casa quanto o encadeamento decisório e a 

simetria do bicameralismo têm efeitos inequívocos no processo legislativo senatorial.  

No tocante à organização legislativa, foi confirmada a expectativa de que as similaridades 

regimentais entre Câmara e Senado se expressariam no padrão de atividades das comissões e 

do plenário.  

Na tramitação de projetos do Executivo e do Judiciário, os senadores, encabeçados pelos 

líderes partidários, deliberam com celeridade, sendo a urgência legislativa um recurso 

bastante mobilizado para levar os projetos a plenário e, assim, dar respostas rápidas às 

demandas governistas. Nesses casos, embora o sistema comissional responda pela maior parte 

das alterações – especialmente dos substitutivos – e dos pareceres, a rapidez com que as 

tramitações ocorrem sugere o comprometimento da função informacional das comissões 

permanentes da Casa. 

Na tramitação de projetos do Legislativo a situação muda. A atuação dos líderes nos 

requerimentos de urgência e a centralidade do plenário diminuem sensivelmente em favor de 

uma participação mais decisiva das comissões, seja para tomarem decisões terminativas, 

favoráveis ou contrárias, seja para emendar os projetos e formular pareceres que servirão de 

base às decisões do plenário, quando for o caso.  

A despeito da maior participação do sistema comissional na (re)elaboração dos projetos 

parlamentares, diferenças importantes foram percebidas no tratamento que as comissões do 
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Senado dispensam às matérias, dependendo de qual seja a casa de origem. Os senadores 

deliberam por mais tempo sobre suas propostas, e suas iniciativas são quase sempre 

apreciadas terminativamente nas comissões, onde, por suposto, há melhores condições para 

deliberações mais qualificadas; em contrapartida, quando se trata de iniciativas dos deputados, 

as comissões avaliam as matérias, mas apenas para instruir as decisões da Casa; os pareceres 

favoráveis das comissões são quase sempre submetidos ao plenário, de modo que o poder 

terminativo comissional sobre projetos de deputados se resume ao veto.  

Nesse ponto, revelaram-se diferenças também entre as casas: apesar dos obstáculos 

enfrentados, mormente devido ao largo uso da urgência, as comissões do Senado são mais 

decisivas que as da Câmara. A comparação dos dados sobre a Câmara, apresentados por Ricci 

(2008), com os dados sobre o Senado, trabalhados neste capítulo, constatou o maior volume 

de trabalho das comissões senatoriais: elas dão pareceres terminativos, favoráveis ou 

contrários, para 72% dos projetos da própria casa e, embora quase não aprovem 

terminativamente projetos de deputados, elas dão a palavra final em 85% dos casos de 

rejeição. Essa realidade é distinta da observada na Primeira Casa, onde, segundo Ricci (idem), 

a atuação decisiva das comissões fica em torno dos 50%, relativamente a projetos de 

deputados e senadores.  

No tocante aos efeitos do bicameralismo sobre o comportamento mais ou menos cooperativo 

dos senadores, a análise permite conclusões importantes e convergentes com as hipóteses: 

argumenta-se que a posição do Senado no processo decisório torna menos custosa a produção 

de consensos entre seus membros do que entre os da Câmara, contudo, os dados mostraram 

que isso não é bastante para encobrir os efeitos da simetria bicameral sobre o processo 

legislativo senatorial.  

O padrão de atuação do Senado confirma o que foi dito no parecer da CCJ nº. 692/1995: “O 

bicameralismo do Parlamento pátrio, existente desde o Império, é fundado na regra da 

colaboração recíproca, que tem sido exercida pelas duas casas, funcionando uma como 

revisora da outra” (RISF, Normas Conexas, p. 203. grifos acrescentados).17

                                                           
17 Parecer decorrente de consulta do plenário, formulada pelo Senador Lúcio Alcântara, para que fosse 
esclarecido se apresentação de PEC de iniciativa do presidente da República pode ter início no Senado. A 
conclusão foi favorável. 

 Deve ser 

ressaltado, porém, que os dados indicaram um comportamento cooperativo condicionado 

pelos interesses representados pelos senadores: (a) o tempo médio entre o início da tramitação 

e a instituição da urgência é longo o bastante para permitir negociações, antes que os projetos 

sejam levados à votação final; (b) o percentual de projetos emendados não varia 
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significativamente quando se comparam os projetos apreciados em urgência legislativa dos 

que seguem o rito ordinário; (c) a taxa de aprovação das matérias que tramitam em urgência é 

de 98%; (d) projetos que tramitam em urgência por determinação exclusiva do Executivo têm 

3,5 vezes mais chances de serem emendados que projetos que tramitam sob urgência 

exclusivamente legislativa. Esses fatores, combinados, sugerem que a urgência não é um meio 

eficaz de forçar a aprovação da matéria no Senado. A urgência deve ser vista como indicador 

de consenso político, que, depois de alcançado, aumenta as chances de que a matéria seja 

aprovada pelos senadores em tramitação extraordinária. 

Em suma, a análise feita neste artigo indica ser plausível o argumento de que os efeitos da 

simetria na interação bicameral estão associados à configuração dos interesses políticos 

representados no Congresso Nacional. Tendo em vista o fundamento partidário da 

organização legislativa nas duas casas, divergências intercamerais na representação legislativa 

devem estar relacionadas à postura mais ou menos cooperativa do Senado. Esse é um 

argumento a ser desenvolvido e testado em outro trabalho. 
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