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Resumo 
Pelo modelo de comparação pela diferença, busca-se inferir o padrão de ação dos parlamentares 
nos assuntos de integração regional. O estudo compreende as matérias referentes ao 
MERCOSUL, entre 1991 e 2009, tramitados na Câmara de Deputados do Brasil e do Uruguai. 
Testa-se a hipótese de que os deputados apenas aprovam os atos internacionais, sem discutir ou 
intervir nos projetos. As variáveis utilizadas para isso são os números de: audiências públicas; 
emendas; vetos presidenciais; e pedidos de urgência. A relevância deste estudo está em analisar 
comparativamente o trâmite legislativo de cada país, identificando se por meio de brechas 
institucionais estes podem exercer algum grau de influência em matérias de política 
internacional.  
 

Introdução 

Qual a relevância do Legislativo enquanto ator político no processo decisório de acordos 
internacionais negociados pelo Executivo? Mensurar o grau de influência dos parlamentares nos 

                                                           
1 Trabajo preparado para su presentación en el V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la 
Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). Buenos Aires, 28 a 30 de julio de 2010. 
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processos decisórios internos tem sido uma tarefa recorrente da ciência política contemporânea. 
No entanto, pouco tem-se discutido no que diz respeito às matérias de política externa. O 
trabalho de Diniz e Ribeiro (2008) é o primeiro que temos conhecimento a considerar o processo 
decisório e os limites estabelecidos pela organização legislativa como variáveis importantes para 
avaliar o grau de influência dos parlamentares em política externa. Além disso, a incorporação de 
variáveis institucionais domésticas tem contribuído para a análise empírica da política externa 
(Ribeiro e Onuki, 2009). Uma das principais razões apontadas é o o controle de agenda exercido 
pelo Executivo, o qual teria condições de direcionar a tomada de decisão a seu favor, 
principalmente no que se refere a atos internacionais. Outra variável apontada para a ausência de 
estudos sobre o tema é o aparente desinteresse dos legisladores em questões que não remetem 
diretamente ao eleitorado que o elegeu (Lindsay, 1993).  

A literatura discutida neste artigo resume como justificativas para essa passividade do 
Legislativo quatro razões principais: 1) o insulamento burocrático; 2) a complexidade do tema; 
3) os baixos ganhos eleitorais; e 4) a participação limitada pelo Executivo que confere ao 
Legislativo apenas o poder ratificador. Também origina-se desse debate, uma discussão que bebe 
da teoria da delegação. Segundo alguns, em temas de política internacional há uma abdicação de 
poderes do Legislativo em prol do Executivo. No entanto, essa tese não é um consenso entre os 
acadêmicos. Determinados trabalhos apontam para um raciocínio de custo/benefício elaborado 
pelos parlamentares. Ou seja, se houver divergências de interesses entre o Executivo e o 
Legislativo, cresce a participação do último, quando não, o poder é delegado sem maiores 
problemas para a atuação do primeiro. 

Em suma, o objetivo principal deste artigo é apresentar evidências que indiquem se há 
uma atuação parlamentar significante ou não em matéria de política externa. Para tanto, propõe-
se avaliar não apenas a aprovação ou rejeição dos projetos discutidos no âmbito do congresso, 
mas toda a tramitação e os mecanismos possivelmente utilizados pelos parlamentares para 
intervir. Dessa forma, entendendo a política de integração regional como uma das mais 
importantes áreas de assuntos internacionais, selecionamos matérias referentes ao Mercado 
Comum do Sul (Mercosul) para averiguar nossa principal hipótese de trabalho: os deputados 
apenas aprovam os atos internacionais, sem discutir ou intervir nos projetos. A escolha do 
Uruguai e do Brasil baseia-se na lógica da comparação pela diferença (Mill, 1983).  

O artigo divide-se basicamente em cinco partes: na primeira discute-se o caso norte-
americano, onde surgiram os primeiros estudos sobre a possível intervenção do legislativo em 
atos internacionais; em seguida faz-se um panôrama do debate em relação a outras experiências 
latino-americanas; já na terceira parte apresenta-se os mecanismos de possível intervenção a 
serem avaliados, dentre eles tempos os pedidos de urgências, vetos presidenciais, pedidos de 
informes e audiências públicas; na quarta seção discute-se a literatura sobre teoria da delegação e 
a tese da ratificação dos atos internacionais como possibilidade de abdicação do legislativo para 
o executivo; por fim, em duas sub-seções, temos a discussão das escolhas metodológicas e 
análise dos dados.  

Apesar dos problemas inerentes da pesquisa quantitativa, a grande contribuição deste 
artigo é atentar para a necessidade de uma avaliação detalhada das tramitações em matéria de 
política externa e da investigação dos dispositivos institucionais à disposição do legislativo. 
Apenas a partir desse enfoque poderemos afirmar com mais segurança qual o real papel dos 
atores responsáveis pela formulação da política pública, especialmente em matéria de política 
externa.  



3 

 

A Origem do Debate entre Política Externa e Atuação Legislativa 

 

 Precedente à análise proposta por esse artigo, faz-se importante entender de que forma 
surgiu o debate sobre o papel do legislativo e sua influência decisória em matérias de política 
externa. Putnam (1988) foi um dos primeiros teóricos a criticar a percepção realista de que o 
Estado é um ator unitário e como tal atua no cenário internacional sem a pressão de grupos 
domésticos. Para o autor, apesar de fatores institucionais privilegiarem a atuação do Executivo 
no que se refere à política externa, não podemos afirmar que atores nacionais possam ser 
excluídos dessa análise. Pelo contrário, estabelece-se um jogo de dois níveis: 

The politics of many international negotiations can usefully be conceived as a two-level game. At the 
national level, domestic groups pursue their interests by pressuring the government to adopt 
favourable policies, and politicians seek power by constructing coalitions among those groups. At the 
international level, national governments seek to maximize their own ability to satisfy domestic 
pressures, while minimizing the adverse consequences of foreign developments. Neither of two games 
can be ignored by central decision-makers, so long as their countries remain interdependent, yet 
sovereign. (Putnam, 1988:434)4.  

 Dessa forma, temos idealmente no nível I, os governos nacionais negociando acordos 
com outros estados e ao mesmo tempo averiguando a possibilidade do acordo ser aceito 
internamente. No nível II, encontramos um terceiro grupo de atores, formado por partidos 
políticos, burocratas, grupos lobbystas, que por meio de coalizões, buscam garantir que seus 
interesses sejam de alguma forma satisfeitos. Segundo Putnam (1988), após o acordo firmado na 
esfera internacional, resta aos membros do nível II aceitar ou não seu conteúdo, pois qualquer 
alteração poderia implicar no retrocesso das negociações no nível I, com os demais estados 
participantes. Em função disso, atribui-se um papel ratificador ao Legislativo. No entanto, o 
autor afirma que a ratificação final no nível II é um termo que deve ser empregado de forma 
ampla, referente a um processo decisório necessário para referendar ou implementar uma dada 
política, seja este formal ou informal5.  
 Outro fator fulcral do jogo de dois níveis é o estabelecimento de um win-set 
suficientemente amplo para que o acordo não seja rejeitado no nível II. Podemos definir win-set 
como um conjunto de medidas que satisfaça as preferências dos atores pivotais (atores que 
possuem poder de veto) no plano doméstico. Segundo Putnam (1988:439), quanto maior o win-

set, menor a probabilidade de que o acordo seja vetado. O contrário também é válido: quanto 
menor os ganhos para os atores domésticos, maior a possibilidade de rejeição, mesmo que seja 
por deserção involuntária. Em suma, a grande contribuição do estudo de Putnam foi atentar para 
a interação presente entre a esfera doméstica e a internacional e, principalmente, para o papel do 

                                                           
4 Tradução livre dos autores: “As políticas de muitas negociações internacionais podem utilmente ser consideradas 
como um jogo de dois níveis. No nível nacional, grupos domésticos perseguem seus interesses ao pressionarem o 
governo a adotar políticas favoráveis e os políticos buscam poder construindo coalizões entre esses grupos. No nível 
internacional, governantes nacionais buscam maximizar sua própria capacidade para satisfazer pressões domésticas, 
enquanto minimizam as consequências adversas do desenvolvimento estrangeiro. Nenhum dos dois jogos pode ser 
ignorado pelos tomadores centrais de decisão, enquanto seus países permanecem interdependetes e ainda 
soberanos”.  
5 Segundo Putnam (1988), grupos de interesses, burocratas, classes sociais ou até mesmo a opinião pública podem 
influenciar positivamente, mediante expectativas antecipadas, a formulação e/ou aprovação de acordos no nível I.  
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poder ratificador que recaí sobre os atores internos. No entanto, afirmar precisamente, como e 
quando a política doméstica determina as relações internacionais, ou o inverso, ainda é uma 
tarefa árdua e que requer mais estudos empíricos e comparados. 
 A respeito do papel de cada esfera na formação da política externa, coexistem duas visões 
totalmente diferentes sobre a atuação do Congresso. A two presidencies thesis (Lindsay & 
Ripley, 1992) identifica um Congresso atuante e idealmente controlador do desempenho do 
Executivo em questões domésticas. Porém, ao mesmo tempo em que o Congresso demonstra 
força e impõe suas preferências internamente, o cenário não se repetiria no plano externo. Em 
assuntos internacionais, o Presidente seria supremo e dificilmente o Congresso teria 
oportunidade para moldar a proposta enviada pelo executivo. Várias razões são apontadas pela 
literatura, desde o baixo retorno eleitoral dos parlamentares envolvidos com política externa, 
desenho institucional, aparato burocrático do executivo, dentre outras (Idem, 1992). 
 Os principais trabalhos empíricos sobre legislativo e política externa tratam como estudo 
de caso o congresso norte-americano, principalmente no que diz respeito a sua atuação em 
políticas de defesa. Segundo Lindsay & Ripley (1992), após a Segunda Guerra Mundial, o 
Congresso teria trazido para si a responsabilidade de legitimar as decisões presidenciais no que 
se refere à política externa. De acordo com os autores, a opinião pública teve um papel-chave, 
principalmente após a Guerra do Vietnam. A razão apontada por eles fora a de que “(...) the 

public's belief that the Communist threat justified strong presidential leadership. When public 

support for the imperial presidency collapsed during the Vietnam war, congressional activism on 

foreign policy grew
6” (Lindsay & Ripley, 1992:420).  

 No entanto, é problemático afirmar que haja alguma relação causal entre a opinião 
pública e determinado comportamento do congresso norte-americano no que diz respeito a 
assuntos externos. É possível que ele seja mais sensível a temas específicos de política externa, 
porém os próprios autores reconhecem a ausência de estudos que comprovem suas assertivas. De 
fato, quando o eleitor mediano tem uma opinião formada sobre uma política externa específica, 
não significa que sua posição seja tão forte ao ponto de punir aqueles que elegeu. A alta taxa de 
reeleição dos parlamentares norte-americanos pode ser um indicador dessa perspectiva (idem, 
1992). A saída encontrada pelos autores é a possibilidade de uma reação antecipada, em que 
segundo eles, os parlamentares norte-americanos poderiam prever que medidas historicamente se 
aproximam ao ideal do eleitor mediano e, assim, basear seus votos no Congresso mediante essas 
preferências do eleitorado.  
 É também a partir da lei de antecipação de preferências que a escola que percebe uma 
atuação do legislativo norte-americano para além de um papel ratificador afirma que diversos 
mecanismos podem ser empregados pelo congresso norte-americano para influenciar 
positivamente em assuntos de política externa. Lindsay (1993) aponta que algumas ferramentas 
podem ser utilizados pelo Congresso para intervir na proposta a ser enviada pelo executivo, 
dentre eles: reações antecipadas - como o Congresso detém o poder de veto, o Executivo poderia 
prever qual o momento mais propício para encaminhar o projeto para votação; modificações no 
processo de tomada de decisão – o congresso norte-americano detém poderes legislativos 
importantes no que se refere a assuntos internos; e audiências públicas e pedidos de 
esclarecimentos e relatórios sobre a matéria em discussão – como o Executivo gerencia as 

                                                           
6 Tradução dos autores: “... a crença (da opinião) pública que a ameaça comunista justificava uma forte liderança 
presidencial. Quando o apoio público para uma presidência imperial ruiu durante a Guerra do Vietnam, o ativismo 
congressual sobre política externa cresceu”.  
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agências e todo o aparato burocrático-técnico do governo e finda por obter uma vantagem 
informacional e uma expertise que o Legislativo não tem acesso. O autor utiliza como exemplo 
clássico a atuação do congresso norte-americano em assuntos de defesa:  
 

Take for example arms sales. In the mid-1970s, Congress passed legislation giving itself the power to 
veto major arms sales. Although Congress has never vetoed an arms sale, the threat of a veto appears 
to have shaped many presidential proposals. On several occasions the Ford and Carter administrations 
modified their proposed arms packages to defuse congressional opposition. Three times between 1983 
and 1985 the Reagan administration proposed selling arms to Jordan, and all three times it withdrew 
the proposal because of the mood in Congress. Following the Iraqi invasion of Kuwait, the Bush 
administration postponed its plans to ask Congress to approve the sale of $13 billion in weapons to 
Saudi Arabia. Officials calculated that if the proposal had gone forward, “Israel's major supporters in 
Congress would have raised an uproar”.7 (Lindsay, 1993:614) 

 No entanto, é difícil afirmar quais razões motivaram um comportamento mais proativo do 
congresso norte-americano em matérias de política externa, a exemplo dos casos citados por 
Lindsay (1993). Seria a sensibilidade de um determinado assunto de política externa para a 
opinião pública norte-americana? Ou a intensidade das preferências do Executivo que determina 
quais assuntos o congresso exerce mais influência pela ameaça do veto? O mesmo acontece em 
outras questões internacionais? Em um artigo posterior, o próprio autor pondera suas afirmações 
ao alertar que ainda são altos os custos para o Congresso se posicionar contra o Executivo em 
matérias de política externa, principalmente pelos riscos de retrocesso nas negociações com 
outros países (Lindsay, 1994).   
 Em uma tentativa de identificar quais grupos seriam capazes de intervir na atuação do 
congresso frente ao executivo sobre política externa norte-america, Jacobs & Page (2005) testam 
a hipotése de que a opinião pública seria comparativamente o principal ator a influenciar o 
congresso nessa temática. Segundo os autores, as pesquisas8 que avaliam a força da opinião 
pública pecam por analisá-la de forma isolada, excluindo outras variáveis independentes, como 
burocratas, grupos de interesse e o judiciário. Por meio de regressões e séries temporais, Jacobs 
& Page (2005) afirmam que em nenhuma das dezesseis regressões realizadas indicou a opinião 
pública como um fator importante frente aos demais grupos. Como conclusão, apontam que em 
comparação aos demais grupos testados, a burocracia é atualmente a segunda força que mais 
influencia a política externa norte-americana, estando atrás apenas do business. Porém, segundo 
eles, quando aplicada uma análise temporal, a burocracia perde poder explicativo.  
 O que importa para a discussão do presente artigo é ter em mente a necessidade de 
pesquisas empíricas e comparadas que considerem o desenho institucional e a formalidade da 
tomada de decisão, mas que não ignorem o contexto em que essas instituições estão inseridas. 

                                                           
7 Idem: “Temos como exemplo a venda de armas. Em meados dos ano 70, o Congresso aprovou uma legislação 
dando a si mesmo o poder de vetar a venda de armas. Embora o Congresso nunca tenha exercido um veto na venda 
de armas, a ameaça de veto aparece como ter moldado muitas propostas presidenciais. Em diversas ocasiões as 
administrações Ford e Carter modificaram seus pacotes de propostas para atenuar a oposição do congresso. Por três 
vezes entre 1983 e 1985, a administração Reagan propôs a venda de armas para o Jordão e todas as três vezes ele 
refez a proposta por conta do humor no Congresso. Seguindo a invasão do Iraque no Kuwait, a administração Bush 
postergou seus planos de consultar o Congresso para aprovar a venda de 13 bilhões de dólares em armas para a 
Arábia Saudita. Burocratas calcularam que se a proposta seguisse adiante, “os principais partidários de Israel no 
Congresso teriam levantado um tumulto”.  
8 Os autores fazem referência também a artigos de sua própria autoria, como Jacobs e Shapiro (1994); Page e 
Shapiro (1983); Jacobs (1992; 1993) e Page (2002). 
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Determinar com precisão os efeitos na política externa de fatores informais (lei de antecipação, 
barganha pela ameaça do veto e captura da burocracia) elencados por parte da literatura norte-
americana ainda é uma tarefa árdua. No entanto, essas dificuldades apenas enfatizam a 
incipiência da investigação na área, principalmente quando voltamos a análise para a América 
Latina.  

 
A experiência de alguns países latino-americanos 

 
 No contexto latino-americano, é conhecida a hipertrofia do Executivo e a falta de 
interesse ou dificuldade institucional do Legislativo em intervir e/ou controlá-lo, principalmente 
em matérias de política externa, mas também em assuntos domésticos. A partir da teoria da 
delegação, infere-se que no regime presidencialista, caracterizado pela separação de poderes, tem 
múltiplos agentes a serem eleitos pelos cidadãos (executivo e legislativo por vezes divido em 
duas câmaras). Cada um desses agentes exerce suas funções de forma independente, e 
frequentemente credita uns aos outros os fracassos das políticas pretendidas pelo principal, nesse 
caso, o eleitorado, dificultando a avaliação por parte dos cidadãos (principal) sobre a atuação de 
seus agentes (Moreno at al, 2003). Dessa forma, os autores afirmam que para uma troca 
horizontal efetiva entre os agentes governamentais, é necessário que o desenho 
institucional/eleitoral9 promova uma accountability vertical eficiente entre os cidadãos 
(principals) e os governantes (agents). Sendo assim, os membros do legislativo teriam incentivos 
para controlar a ação do executivo.   
 Um caso classificado como exemplar de dominância do executivo é o Chile. O desenho 
institucional no país caracteriza-se por hiperpresidencialismo, legislativo fraco, sistema 
multipartidário fragmentado, e a  obrigatoriedade de quoruns altos para reformas constitucionais. 
Esse é o típico cenário que não favorece a cooperação entre Executivo e Congresso, bem como a 
formação de coalizões (Pinheiro, 2008). No entanto, o Chile tem sido visto também como um 
caso em que a prática política nem sempre corresponde com o desenho institucional.  

Literatura institucionalista mais recente explica a formação das duas coalizões – e a própria 
estabilidade do sistema – por meio dos incentivos gerados pelas regras eleitorais em vigência. Estudos 
sobre a organização legislativa indicam outras variáveis, como o alto índice de reeleição dos 
legisladores (60%) e o nível de profissionalização que a instituição vem alcançando, se comparado 
com os padrões latino-americanos, para explicar a força política do Congresso (Pinheiro, 2008:9).  
 

 No entanto, não está claro que o mesmo se repita em assuntos de política externa. O 
Executivo detém preponderância perante o Congresso, pois ainda reside no primeiro o poder de 
iniciativa, enquanto que no segundo resta ratificar. Segundo Pinheiro (2008), o congresso chileno 
busca institucionalizar sua participação no processo decisório, aumentando seu poder sempre que 
haja um conflito de interesses. Como exemplo, o autor cita a associação do Chile ao 
MERCOSUL que foi negociada internamente por meio de um Acordo de Complementação 
Econômica10, que a princípio seria implementado por meio de um decreto presidencial, 

                                                           
9 Como por exemplo, sistemas eleitorais que promovam um compromisso do parlamentar tanto com o distrito pelo 
qual foi eleito quanto com o conteúdo programático do partido do qual faz parte; eleições primárias dos candidatos 
para evitar que os líderes partidários oprimam os membros do seu partido. 
10

 Mais precisamente pelo ACE-35, em 1996. 
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dispensando inclusive, a necessidade de ratificação pelo Congresso. Na época, o governo não 
tinha maioria no Senado e intencionava evitar que a discussão se estendesse fora do âmbito do 
Executivo. Entretanto, o Senado pressionou o Executivo por meio de pedidos de esclarecimentos 
e solicitando a presença do Ministro da Economia. Fato é que havia divergências tanto dentro do 
Senado quanto da própria coalizão governista, em virtude principalmente da influência de grupos 
de interesses vinculados à bancada ruralista, que reinvindicava uma maior proteção ao setor 
agrícola (idem, 2008: 19).  
 Em uma tentativa de aderir a uma análise quantitativa ao caso do Chile, (Ribeiro at al, 
2009) aplicam o modelo Nominate11. O objetivo do estudo é a partir das votações nominais na 
Câmara dos Deputados, entre os períodos de 2002 a 2006,  identificar se há uma correlação entre 
ideologia partidária e a o posicionamento dos legisladores em matéria de política externa. 
Verifica-se uma alta aprovação na votações, mas que segundo os autores não pode ser explicada 
precisamente nem por uma possível convergência entre políticos e partidos ou assimetria de 
informação dos parlamentares acerca de assuntos externos. Segundo eles, isso se deve ao fato de 
que nessa legislatura em especial o Executivo detinha maioria, indicando uma baixa 
probabilidade de veto por parte do congresso chileno. No entanto, considerando 
comparativamente as esferas doméstica e internacional, 

Infere-se, assim, que a lógica que estrutura preferências legislativas em matéria de política externa 
nada tem de diferente ou específico daquela que estrutura os temas de política doméstica. Ou, 
formulando de outro modo, existe uma linha que estrutura de forma coerente e linear as percepções e 
as preferências dos legisladores chilenos na passagem da dimensão doméstica para a internacional e 
vice-versa (Ribeiro at al, 2009:858) 

 Utilizando uma metodologia similar, Onuki & Ribeiro (2009) comparam os dados 
chilenos com as votações nominais dos deputados argentinos. Em sua análise, os autores 
confirmam a alta convergência da ideologia partidária entre as dimensões domésticas e externas 
para o caso chileno. O mesmo ocorre na Argentina, porém identifica-se uma baixa convergência 
tanto para assuntos internos quanto para a política externa. Em suma, observa-se uma correlação 
da disciplina partidária em ambas as dimensões, tanto no Chile quanto na Argentina, seja de 
forma positiva seja negativa, respecitivamente.  
 A partir das discussões até o momento, é perceptível as dificuldades inerentes ao estudo 
da atuação do legislativo em política externa. Em pesquisas quantitativas, a grande dificuldade 
reside em capturar os mecanismos informais possivelmente utilizados pelos parlamentares para 
interferir na política final. Já nos estudos eminentemente qualitativos, parece inviável obter 
regularidades e explicações causais que possam referendar ou refurtar totalmente a tese de um 
Legislativo omisso frente a um Executivo dominante em matérias internacionais. Nas próximas 
seções, apresenta-se mais uma tentativa de corraborar ou rejeitar essa hipótese. Como estudo 
comparado de casos, elenca-se o Brasil, amplamente abordado pela literatura, e o Uruguai, cuja 
presença configura-se tímida em estudos sobre as relações executivo-legislativo.  
 

 

                                                           
11

 Permite a partir de votações nominais medir espacialmente o ponto ideal de preferências do legislador.  
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A tramitação de matérias e a relação executivo-legislativo no Brasil e no Uruguai 

 A discussão sobre a relevância da política externa para o poder Legislativo gira em torno 
de dois eixos principais. O primeiro enfatiza os parlamentares como passivos e/ou omissos em 
debates sobre o tema, enquanto o segundo acredita que mesmo com restrições de ordem 
institucional, o Congresso tenta influenciar na questão supracitada. No entanto, apesar do campo 
de estudo estar basicamente desenhado desta forma, há significativas lacunas, principalmente de 
ordem empírica, na literatura acadêmica das Relações Internacionais e da Ciência Política sobre 
a atuação parlamentar na política externa (Oliveira, 2003; Pinheiro, 2008; Ferreira, 2009). Dessa 
forma, tem-se pouco conhecimento dos padrões e variáveis que apontariam de maneira mais 
precisa para a apatia ou não do Parlamento para tais questões. 
 No caso brasileiro, há autores que defendem a tese de que a participação do Legislativo é 
apática, pois as instituições que realmente possuem poder de decisão em política externa estão 
concentradas no âmbito do Executivo. De acordo com Alcântara (2001:13), “Os parlamentares 
têm tido tradicionalmente, pouca participação na formulação das políticas externas nacionais. 
Sob o pretexto de que a política externa é “assunto de príncipes e não do povo”, ao longo de sua 
história, os parlamentares têm estado alijados do tema.” 
 Diniz e Ribeiro (2008) perguntam-se: 1) Qual a importância do Legislativo brasileiro 
enquanto ator político no processo decisório de acordos internacionais negociados pelos 
Executivo? 2) Os parlamentares estão habilitados para influenciar em tais acordos? Para os 
autores, no campo das relações internacionais há uma tendência predominante que afirma existir 
uma apatia/indiferença parlamentar em questões de política externa. Justificando essa visão, eles 
apontam quatro fatores: 1) O insulamento e o nível de excelência do Itamaraty (Ministério das 
Relações Exteriores); 2) A complexidade dos temas internacionais que requer um alto nível de 
conhecimento do qual os parlamentares não desfrutam; 3) O pressuposto de que os membros do 
Legislativo estão apenas interessados em políticas que se revertam em ganhos eleitorais, o que 
não é o caso da política externa; e 4) O fato da Constituição brasileira atribuir prerrogativas 
limitadas após deliberação para o Legislativo. 
 Alguns pesquisadores tentam desmistificar essas visões presentes em estudos da área. 
Fleischer e Soares (2000) veem a questão da política externa, e junto a isso, uma presença 
crescente na agenda legislativa de temas referentes ao MERCOSUL. No entanto, reconhecem o 
poder de imposição de agenda do Executivo federal, que atenua uma produção legislativa mais 
relevante. Então, se é difícil um parlamentar apresentar uma proposta sobre qualquer outra 
política pública, imagine então quando se trata do MERCOSUL. Mas os autores enfatizam que 
mesmo com todas as restrições à atuação dos parlamentares é positiva e crescente. 
 Nesse sentido, Neves (2003) levanta o seguinte problema: a preponderância do Executivo 
sob o Legislativo não é privilégio das tomadas de decisões que envolvem política externa, visto 
que ela está presente nos processos decisórios de outras políticas públicas. No entanto, o autor 
acredita que a participação do poder Legislativo em temas de política internacional é mais 
eficiente do que parece, em suma, sua performance está relacionada aos seus interesses. A 
relação existente é a seguinte: quando há divergências de interesses entre os dois poderes cresce 
a participação dos parlamentares, quando não, o poder é delegado sem maiores problemas para a 
atuação do Executivo. Assim, segundo Neves (2003:132), “mesmo não participando diretamente, 
na maior parte das vezes, no processo decisório em matérias de política externa comercial, o 
papel do poder Legislativo não se resume ao de mero espectador e “vítima” do poder Executivo.” 
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 Trabalhos com metodologia comparada, como o de Ribeiro e Onuki (2009) aponta para a 
relevância do Legislativo na tomada de decisão em política externa, mesmo estando diante de um 
Executivo predominante. A estratégia dos autores foi verificar comparativamente as preferências 
dos parlamentares chilenos e argentinos em assuntos externos e domésticos. Os achados 
encontrados sinalizam que os fatores que importam para determinar os votos em âmbito 
doméstico também são levados em consideração para a política externa. Sejam eles, a influência 
da ideologia dos congressistas e de grupos de pressão, ou seja, grupos interessados na tramitação 
da matéria, e a importância da constituency (base eleitoral) dos parlamentares.  
 Já Maia e Cesar (2004), acreditam ser uma falácia a proposição de que pelo fato dos 
assuntos de política externa não terem apelo junto ao cidadão comum, eles não interessarem os 
parlamentares, visto que os últimos estão em constante campanha eleitoral. É verdade que as 
autoras não minimizam a importância da reeleição ou a condução desses atores a novos cargos 
públicos, mas também é preciso atentar que muitos senadores sentem empatia e podem 
representar instâncias interessadas com o tema, o que justificaria a sua atuação. Por outro lado, 
Oliveira (2003) pergunta-se sobre a racionalidade de um parlamentar em se envolver com temas 
complexos e técnicos e eleitoralmente pouco rentáveis, visto que são as questões domésticas do 
que os de defesa e política externa que lhe rendem votos e possibilidade de reeleição. 
 Tentando diminuir o gap empírico existente no campo, Diniz (2009:56) iniciou uma 
pesquisa que obteve como principal achado um padrão de deliberação dos atos internacionais 
que se mantém independentemente da gestão presidencial: aprovação da quase totalidade dos 
atos encaminhados. Para qualquer lado que se escolha caminhar, ou qual seja o argumento 
levantado (insulamento burocrático, complexidade do tema, baixos ganhos eleitorais, 
participação limitada pelo Executivo) percebemos uma baixa atividade parlamentar em assuntos 
internacionais. No entanto, Diniz (2009) ressalta que apesar do pouco espaço para a participação 
dos parlamentares, há evidências de momentos de influência nas questões externas. Enfim, essa é 
uma discussão de grande relevo, porém inicial. O intuito é transformar essa problematização em 
hipóteses empiricamente testáveis. 
 A Constituição brasileira de 1988 determina no seu capítulo sobre as atribuições do poder 
Executivo, que o Presidente da República, tem autonomia e monopólio para estabelecer acordos 
e tratados internacionais (art. 54, incisos VII e VIII). No entanto, cabe ao Legislativo sancionar 
ou não tais documentos (art. 49, inciso I). Da mesma forma, a Constituição Uruguaia de 1997 
atribui ao Executivo a função de concluir e assinar tratados internacionais, restando ao 
Legislativo o papel de ratificá-los (art. 20, cap. III). Por essa relação, para avaliar a atuação 
parlamentar em política externa, é imprescindível analisar a dimensão da relação Executivo-
Legislativo. Como vários trabalhos enfatizam, há  um escasso debate entre essa relação, no que 
se refere ao processo decisório da política externa brasileira (Mendes e Narciso, 2007).  
 Após assinar um acordo internacional, o Executivo manda para o Congresso Nacional 
uma mensagem presidencial. Essa mensagem é enviada para a Mesa da Câmara dos Deputados 
para que se inicie a tramitação. Após o despacho da Mesa, a mensagem presidencial é enviada 
para o Centro de Comissões Permanentes que a enviará para comissões específicas. 
Normalmente, no caso de assuntos internacionais, vão ao menos a duas, a de Constituição e 
Justiça, e a de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Já no Uruguai, há uma predominância da 
Comissão de Assuntos Internacionais na análise dos trâmites referentes à integração regional. 
Após  debate nas comissões, as matérias são votadas em plenário.  
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 O controle do Legislativo frente ao Executivo em matérias de política externa, como dito 
anteriormente, é considerada pela literatura como ex-post.  Para Mendes e Narciso (2007), o 
caráter ex-post do controle Legislativo mostra-se problemático, por duas razões principais. A 
primeira é o alto número de acordos internacionais enviados para a aprovação do Congresso 
Nacional, e a segunda, é o alto grau de conhecimento específico que eles demandam, o que 
dificulta a atuação legislativa nos processos de tomada de decisão. No entanto, fora esses 
elementos descritos por uma dada literatura, há outras questões que precisam ser mais bem 
analisadas. Elas dizem respeito as interferência que o Executivo pode exercer na tramitação de 
matérias de seu interesse e os mecanismos de atuação parlamentar. A superioridade do Executivo 
no processo decisório está condicionada a existência de prerrogativas constitucionais que dão o 
direito exclusivo ao Presidente da República de iniciativa em determinados tipos de matérias 
(García Montero, 2004:22). E tanto o presidente do Brasil quanto do Uruguai tem o poder de 
iniciativa exclusiva na área orçamentária (Anastasia, Melo e Santos, 2004:63) e de política 
externa.  
 De acordo com Pereira e Mueller (2000), há duas dificuldades essenciais que o 
Legislativo enfrenta. O primeiro é o poder de legislar garantido ao presidente pela Constituição; 
e o segundo, é a centralização do poder decisório nas mãos dos líderes dos partidos no 
Congresso. De acordo com Figueiredo e Limongi (1999:41), no caso brasileiro, o poder 
Executivo domina o processo legislativo. Com isso, há uma atrofia do Congresso como poder 
autônomo. Disso resulta uma preponderância do Executivo como principal legislador. Dessa 
forma, os autores rejeitam a hipótese de que o Legislativo é um “obstáculo” à consecução dos 
interesses presidenciais, e afirmam que essa realidade é comprovada seja pela observância do 
quadro ou da produção legal. Nas palavras de Figueiredo e Limongi (1999:42), “(…) o 
Congresso se revela disposto a facilitar a tramitação das matérias presidenciais e sobretudo a 
remover possíveis obstáculos à ação presidencial.” 
 O Executivo pode interferir no processo legislativo das seguintes formas: 1. Através dos 
poderes legislativos reativos (Mainwaring e Shugart, 1997) que são poderes que permitem ao 
presidente bloquear a legislação e, como conseqüência, defender o status quo contra quem queira 
mudá-lo, eles são caracterizados pelos vetos totais ou parciais. E através do 2. Pedido de 
Urgência que é um instrumento de interferência na atividade legislativa, que restringe o tempo de 
apreciação das matérias nas Comissões, a fim de mandá-la logo a plenário. 
 O veto total é o mecanismo que permite ao presidente rejeitar totalmente uma proposta 
enviada pelo Congresso. E o veto parcial é caracterizado quando o presidente promulga apenas 
os artigos da proposta com os quais concorda, mandando novamente para o Congresso, as partes 
vetadas por ele. Vale ressaltar que tanto o veto parcial quanto o total podem ser derrubados pelo 
Legislativo, mas para isso é preciso ser aprovado por maioria absoluta. Dessa forma, segundo 
Diniz (2005), a permanência do veto significa que prevaleceu a vontade do Executivo, sendo o 
inverso verdadeiro.  
 Já o Pedido de Urgência é um instrumento de interferência na atividade legislativa, em 
que após pedido do Executivo, a comissão tem somente duas sessões para examinar o projeto e 
votá-lo antes de mandar ao plenário. Na prática, esse prazo é muito curto e as comissões 
dificilmente conseguem examinar e se posicionar em relação a uma proposta que tenha recebido 
um pedido de urgência. Assim, esse importante recurso do presidente da República, ao reduzir os 
prazos para discussão e debate do projeto em tramitação torna bem mais provável a aprovação do 
projeto tal como foi enviado. Esse instrumento regimental não anula a tramitação, nem a 
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possibilidade de rejeição e de modificação da matéria, como alerta Oliveira (2006), mas ao 
encurtar os prazos, restringe a possibilidade de mudanças. No Brasil, não é prevista a 
possibilidade de derrubada do pedido de urgência, e no Uruguai, caso o projeto não seja votado 
no tempo estipulado após o pedido, o projeto enviado pelo Executivo será aprovado. Os próprios 
membros do legislativo podem pedir urgência em um dado projeto. Mas segundo Pereira e 
Mueller (ANO, p. 48), essa atitude quando feita, provavelmente, deve ter sido fomentada a partir 
dos interesses do Executivo. 
 Em suma, o instituto da urgência define prazos para que projetos iniciados pelo Executivo 
sejam apreciados em plenário. Assim, os projetos que tramitam sob urgência são retirados das 
comissões quer seus membros tenham debatido ou se pronunciado a respeito. Através dessa 
prerrogativa o Presidente é capaz de definir o andamento da apreciação de suas propostas no 
Congresso. Segundo pesquisa de Anastasia, Melo e Santos (2004), essa é uma prerrogativa tanto 
do Presidente brasileiro quanto do uruguaio. O pedido de urgência pode ser interpretado como 
uma antecipação de comportamento do Executivo frente o Legislativo (Diniz e Ribeiro, 
2008:23). Segundo Shugart e Carey (1992), a probabilidade de ação unilateral do Executivo 
aumenta quando este não possui apoio suficiente no Parlamento. Sendo assim, quanto menor 
esse apoio, maior a tendência a usar poderes legislativos. 
 Nossa hipótese é que quanto mais o Executivo recorre aos mecanismos regimentais, 
maior é a sua sensação de provável derrota frente ao Legislativo. Assim, é esperado que o 
Executivo apenas utilize suas prerrogativas constitucionais para aprovar uma dada legislação, se 
perceber que não a aprovará, e se de fato, ela for relevante para a implementação da sua agenda 
governamental. Há muito é dito que o Executivo brasileiro possui uma gama de poderes que o 
auxiliam a defender os seus interesses no Congresso (Figueiredo e Limongi, 1999; Santos, 2003; 
Pereira e Mueller, 2000). Nesse contexto, por exemplo, as comissões parlamentares cumprem 
apenas papéis secundários no processo legislativo. O direito de propor legislação (MPs), o poder 
de retirar propostas das comissões através do pedido de urgência e o poder de vetar legislação 
aprovada em plenário dá ao Executivo importantes prerrogativas para perseguir os seus 
interesses.  
 Um outro ponto que precisa ser discutido, é quando um projeto fica por tempo indefinido 
em tramitação. O que isso significa? Ora, significa que os poderes de agenda do Executivo não 
foram usados, pois já foi discutido que o Executivo detem poderes legislativo que o permite 
controlar a agenda legislativa e agilizar a tramitação de seus projetos. A questão é: Por que tais 
poderes não foram usados? Segundo Diniz (2005), por um lado, pode-se imaginar que ouve 
recusa do Legislativo em apoiar o uso desses recursos. Proposição logo descartada, porque o 
Executivo não depende do Legislativo para apresentar uma MP, ainda que necessite do seu apoio 
para aprová-la. No entanto, como alerta Diniz (2005, p. 341), “Quanto à urgência, o Legislativo 
poderia vir a se recusar a solicitá-la, mas ainda assim restaria ao Executivo a urgência 
constitucional, que depende, única e exclusivamente, de sua vontade.” Por outro lado, e essa é a 
posição defendida neste trabalho, é que se o Executivo não utilizou de sua prerrogativas é 
possível concluir que: A matéria não é do seu interesse, ou seja, ele só usaria esses poderes 
quando o projeto discutido fosse bastante relevante, ou/e se mostrasse controverso ou difícil de 
ser aprovado pelo Congresso. 
 Sabe-se que no Brasil, o processo decisório é dominado pela Mesa Diretora e pelo 
Colégio de Líderes. Isso significa dizer que há pouco espaço para a organização legislativa em 
sistemas de Comissões (Diniz e Ribeiro, 2008:28). Por outro lado, uma demonstração do 



12 

 

interesse dos parlamentares pela matéria em apreciação pode ser materializado em: 1. Pedido de 
Audiência Pública, elas representam um espaço onde a sociedade pode participar das discussões 
legislativas. Nesse sentido, elas podem corresponder a dois objetivos. 1. Discutir visões técnicas 
sobre o tema em questão; 2. Tratar diretamente de interesses específicos de entidades da 
sociedade civil interessados pelo projeto em tramitação. Seja qual for a meta, segundo Oliveira 
(2006), a existência das audiências públicas representam um avanço na relação entre 
representantes e representados. As audiências, porém, não possuem caráter decisório, assim, as 
visões defendidas nelas não possuem necessariamente relação com a conclusão dos 
parlamentares. Assim, mesmo reconhecendo esse momento do processo legislativo como 
importante, sabe-se que o peso delas é menor que o das outras formas de participação. Mas 
indiscutivelmente, indicam uma tentativa de especialização dos congressistas pela legislação em 
debate. No Uruguai, a prerrogativa de solicitar audiências públicas é inexistente. Outro 
mecanismo legislativo que também busca diminuir a assimetria de informação entre Executivo e 
Legislativo é o pedido de informação. Por meio dele, o parlamentar pode solicitar o 
complemento de informações que não apenas o situa no debate, mas pode indicar que 
determinadas questões interessam mais do que outras. Por exemplo, dentre os pedidos de 
informação solicitados pela Câmara alguns tratavam do orçamento empregado no funcionamento 
das instituições mercosulinas12.  
 Em suma, só a partir da análise de como o Legislativo utiliza esses dispositivos 
institucionais e de que forma o Executivo reage a eles é que podemos identificar se a relação 
Legislativo-Executivo caracteriza-se por uma delegação de poderes ou uma total abdicação do 
direito de legislar. Na próxima seção, trataremos melhor desses conceitos. 

 
A tese da ratificação dos acordos internacionais 

 A literatura dedica ao estudo da delegação de poderes é extensa e busca analisar diversas 
esferas das relações sociais, seja a interação entre eleitorado (principal) e governantes (agente), 
seja entre as próprias instituições que fazer parte do governo. Epstein & O’Halloran (1999) 
tratam da delegação entre Legislativo e Executivo e afirmam que toda e qualquer política 
empregada por meio da delegação indubitavelmente trará impactos nos resultados da referida 
política. Dessa forma, as consequências da delegação influenciarão na decisão de delegar. Além 
disso, outras questões são elencadas como cruciais no estudo da delegação de poderes, entre elas,  
em que momentos e em quais matérias o principal delega mais poderes e quais as razões de se 
delegar em algumas áreas e outras não. A exemplo disso, os autores afirmam que; “Legislators 
will prefer to make policy themselves as long as the political benefits they derive from doing so 
outweigh the political costs; otherwise, they will delegate to the executive13” (p.9). No contexto 
democrático, podemos considerar que um dos principais objetivos dos governantes, 
principalmente no âmbito do legislativo, é a manutenção do cargo, ou seja, se reelegerem ou 
assumir um cargo superior. Sendo assim, o Congresso irá delegar ao Executivo aquelas áreas que 

                                                           
12 A exemplo do pedido de informe nº 12188/1999, do deputado uruguaio José Bayadir que solicita ao Executivo o 
orçamento das obras de construção do edifício sede do MERCOSUL. 

13
 Tradução livre dos autores: “ Os legisladores preferirão elaborar a política eles mesmos contanto que os benefícios 

políticos ao assim fazerem sobreponham os custos políticos; do contrário, eles irão delegar para o executivo”.  
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menos cumprem os objetivos da reeleição ou que atribuem um alto custo político em sua 
elaboração.  
 De acordo com Carey e Shugart (1995), a relação entre o Executivo e o Legislativo não 
deve ser caracterizada como uma abdicação, o mais adequado é falar em termos de delegação de 
autoridade. De acordo com McCubbins (1999) ocorre delegação quando o principal seleciona 
outros indivíduos ou grupo (agente) para agir a seu favor. Dessa forma, o Legislativo delega seus 
poderes legislativos ao Executivo a fim de superar problemas de ação coletiva e coordenação. Os 
objetivos da delegação são garantir estabilidade e eficiência nas tomadas de decisão. Assim, o 
fato de incumbir o Executivo com prerrogativas legislativas em um momento, não impede que os 
parlamentares, em um segundo momento, exerçam controle sob as medidas tomadas. A 
delegação pode ser entendida como uma possibilidade de alcançar determinados objetivos, mas 
não com a perda de poder legislativo para o Executivo. 
 O antônimo da delegação é a abdicação, que ocorre quando é total a perda de controle do 
principal sobre o agente. Lupia & McCubbins (2000) tratam desse tema em artigo seminal, 
afirmando que é possível que a delegação se transforme em abdicação por meio de modificações 
no desenho institucional das instituições. No entanto, eles afirmam que esse contexto não é 
imutável e que os principais (os eleitores) podem se adaptar para superar esses problemas. Dessa 
forma: 

 
We say that delegation succeeds when an agent’s actions improve a principal’s welfare relative 
to the status quo, where the status quo is the outcome that the principal would have realized 
had she not delegated to her agent. We say that delegation fails when an agent’s actions reduce 
a principal’s welfare relative to the status quo. We use our findings about success and failure to 
clarify when delegation is abdication14. (Lupia & McCubbins, 2000:296). 

 Segundo eles, todo e qualquer ato de delegação compartilha algumas características que 
representam o limite entre a delegação e a abdicação, principalmente a última. São eles:  
 

� Impreterivelmente existe uma relação principal                agente; 
� A possibilidade de um conflito de interesses entre principal e agente; 
� A possibilidade de ocorrer uma assimetria de informações, em que o principal 

ignora as atividades desenvolvidas pelo seu agente; 
� O principal pode se adaptar aos problemas de controle do agente.  

  
 Lupia &McCubbins (2000) concluem que se o principal consegue controlar o agente em 
alguma dessas formas, a delegação então não se transforma em abdicação, ou seja, a relação 
entre principal e agente continua estreita e atuante, favorecendo um contexto em que o agente 
busque sempre trabalhar em benefício do principal. Dentro do contexto de democracia 
delegativa, em que eleitores representam o principal e os governantes figuram como agentes, a 

                                                           
14 Tradução livre dos autores: “Dizemos que a delegação é bem sucedida quando as ações de um agente melhoram o 
bem estar do principal em consideração ao status quo, onde o status quo é um resultado que o principal teria 
alcançado sem a delegação. Dizemos que a delegação falha quando as ações do agente reduzem o bem estar do 
principal, em relação ao status quo. Nós usamos nossas descobertas sobre sucesso e fracasso para iluminar quando a 
delegação é abdicação”.  
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possibilidade de punição15 do agente é essencial para o bom funcionamento do sistema. Segundo 
os autores, duas condições importantes devem estar presentes para que se tenha um contexto 
ideal de delegação, em que o status quo do principal melhore, a relação inicial de delegação seja 
bem sucedida e, portanto não se torne em abdicação. São elas: o conhecimento das atividades 
exercidas pelo agente e a existência de um sistema de incentivos para que o agente trabalhe em 
prol do principal. Diante dos custos em se observar o agente, a dificuldade estará em se averiguar 
a eficiência dos procedimentos sugeridos pela literatura no controle do agente pelo principal. 
Lupia & McCubbins (2000) apontam que há três formas para solucionar os problemas oriundos 
da delegação. São elas: monitorar diretamente as ações do agente; acompanhá-lo por meio de 
relatórios e arguições, considerando o que ele mesmo informa sobre suas atividades; e por fim, 
ouvir o relato de uma terceira parte sobre a atuação do agente.  
 Para tanto, McCubbins & Schwartz (1984) classificam dois métodos pelos quais o 
Congresso exerce controle sobre o agente. Segundo os autores, o que parece ser por vezes uma 
certa negligência por parte do Congresso pode na verdade significar a preferência pelo 
mecanismo de fire-alarm, em detrimento do police-patrol

16. Este último é um recurso utilizado 
pelo Congresso para controlar diretamente o agente, por meio do exame detalhado de suas 
atividades, identificando e punindo qualquer violação dos objetivos iniciais traçados pelos 
congressistas. O mecanismo de police-patrol é visivelmente uma ferramenta mais centralizada, 
intervencionista. Em uma perspectiva contrária, o fire-alarm consiste em um sistema de regras e 
práticas informais que possibilitam aos cidadãos comuns e os grupos de interesses organizados a 
alertarem o Congresso quando os objetivos da delegação não forem cumpridos pelas agências. 
Segundo os autores, além de ser mais predominante que o police-patrol, o sistema de fire-alarm 
permite que um escopo maior de matérias seja analisado em virtude do componente 
descentralizador que caracteriza esse mecanismo, ao contrário do police-patrol, em que a 
necessidade de uma atuação mais direta do Congresso limita seriamente o alcance das temáticas.  
 Segundo Santos (2003), no caso brasileiro, existiria uma gradativa passagem de um 
contexto de delegação de poderes para uma abdicação congressual em matérias de política 
externa. Isso se deve principalmente ao poder ratificador exercido pelo Legislativo. A partir do 
momento que o Executivo detém o poder de agenda sobre os atos internacionais e os remete ao 
Congresso para que este os aprove ou não, todos os custos da rejeição da matéria recaiem sobre 
os parlamentares. Ou seja, o legislador acata o que foi negociado pelo Executivo na arena 
internacional em função dos resultados negativos de rejeitá-las. Para Lima e Santos (2001), 
ocorre uma abdicação dos parlamentares em prol do Executivo no processo decisório de política 
externa no Brasil. Para eles, o fato do controle do Legislativo ser ex post facto é crucial para 
determinar a aprovação/rejeição da matéria. Já para Neves (2003), por conta da predominância 
do Executivo na formulação das políticas públicas de modo geral, o que prevalece no caso 
brasileiro é a delegação de poderes, e não abdicação.  
 Concordando com Neves, Pinheiro (2008) acredita que a delegação de poderes 
legislativos para o Executivo não resulta em abdicação, visto que o Legislativo detem meios para 
monitorar a atuação do agente. Dessa forma, a delegação só se transforma em abdicação caso os 

                                                           
15 Seja ela pela não-reeleição da atual gestão, por modificações no sistema por meio de reformas constitucionais ou 
até mesmo premiando-o com a reeleição, caso o eleitorado assim entenda que deva proceder (Moreno et al, 2003). 
Para uma discussão mais aprofundada sobre qualidade da democracia, ver Melo, 2007.  
16 Os termos fire-alarm e police-patrol podem ser traduzidos literalmente como “alarme de incêndio” e  “patrulha-
policial”, respectivamente.  
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meios de controle não se mostrem eficientes para prevalecer os interesses do principal. Pinheiro 
investiga se o Legislativo chileno influencia o processo decisório testando duas hipóteses, uma 
referente a delegação e outra a influência. Dessa forma, a delegação só se transforma em 
abdicação caso os meios de controle não se mostrem eficientes para prevalecer os interesses do 
principal. Dada a ampla discussão pela literatura especializada, resta-nos tratar empiricamente as 
possibilidades do Legislativo exercer algum tipo de influência em matérias de integração 
regional. O diferencial de nossa análise é perceber a atuação parlamentar ao longo de toda 
tramitação e não apenas a aprovação final das matérias. Na próxima seção, apresentamos os 
dados do Brasil e do Uruguai.  
 

Decisões metodológicas 

 Em obra seminal, Mill (1983) sistematizou dois métodos de pesquisa comparada 
amplamente utilizado até os dias de hoje. Em uma tradução literal, temos o Método da 
Concordância (Method od Agreement) e o Método da Diferença (Method of Difference). Em 
termos gerais, o primeiro busca explicar a ocorrência de resultados diferentes em sistemas ou 
países que compartilham características similares. Podemos elencar como exemplo o estudo dos 
diferentes índices de suícidios em países desenvolvidos: quais fatores explicam que países com 
índicadores sócio-ecônomicos semelhantes tenham um número diferenciado de suícidios.  
 Em contrapartida, o método de comparação pela diferença obedece a mesma lógica, 
porém em uma direção oposta: compreender resultados similares em contextos diferentes. No 
que se refere a esse trabalho, a escolha pelo Brasil e pelo Uruguai segue esta opção a fim de 
testar a hipótese da baixa atuação parlamentar em matérias de política externa. Como já foi 
explicitado anteriormente, a tese da ratificação de acordos internacionais advoga que esse 
controle ex-post exercido pelo Legislativo implica na dificultade deste em propor ou modificar a 
matéria. Dessa forma, percebemos que a ratificação é uma prática comum aos dois países 
pesquisados, no entanto, a importância do Mercosul para o Brasil e para o Uruguai podem 
divergir.  
 O Brasil é um dos principais membros do bloco17 e, ao lado da Argentina, é responsável 
pelo grande volume das trocas comerciais na região. Por este motivo, sua participação no 
Mercosul é maleável e sua diplomacia comercial com outros países fora do âmbito do bloco é 
significativa. Em um contexto diferente, o Uruguai é um dos menores países da região, não 
apenas em uma perspectiva geográfica, mas econômica também. A dependência da economia 
uruguaia  ao Mercosul é muito maior do que a brasileira. Dessa forma, a questão que permanece 
é: diante da tese da ratificação de acordos internacionais, podemos considerar, então, que tanto 
no Uruguai quanto no Brasil, a atuação parlamentar é baixa em matérias relacionadas ao bloco?  
 A decisão de selecionar apenas os casos do Uruguai e do Brasil também segue a lógica da 
comparação de poucos países. Segundo Landman (2007), tanto o método pela semelhança 
quanto pela diferença exigem um limite confiável de inserção de casos para que não haja uma 
perda de sentido na avaliação dos dados. Ele afirma que, 
 

At some point the inclusion of more and more countries forces both research designs to move into the 
realm of many-country comparative design since MSSD loses its ability to hold shared characteristics 
constant and MDSD runs out of countries from which to choose. For MSSD the increasing variation 

                                                           
17

 Considerando-se PIB, trocas comerciais e índices populacionais e territoriais.  
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in those variables that were formerly held constant means that the comparison moves to comparing 
different outcomes across different countries, while for MDSD the increase in the number of countries 
to include those without the outcome of interest moves in similar fashion to comparing different 
outcomes across different countries18. (Landman, 2007: 76). 

 
 Em suma, ao escolhermos um país mais dependente e outro menos dependente dos 
arranjos político-econômicos proporcionados pelo Mercosul obedece aos critérios da 
comparação pela diferença. Dessa forma, pretende-se testar então a hipótese da baixa atuação 
parlamentar em matérias de política externa e considerando a importância do tema para cada 
país.  
 Algumas decisões foram tomadas a fim de viabilizar a pesquisa. O desenho de pesquisa 
escolhido pode ser visto a seguir, primeiramente, de forma resumida no quadro 1 que segue, e 
posteriormente, em mais detalhes. 

Quadro 1 – Desenho da Pesquisa 

Universo de Pesquisa 
510 matérias na Câmara dos Deputados do 

Brasil e 112 matérias na Câmara dos 
Deputados do Uruguai 

Variáveis 
Autor da matéria; Situação final da matéria; 
Atuação parlamentar; Temática; Regime de 

tramitação 

Hipótese 
H1: Há uma baixa atuação parlamentar em 

matérias relativas ao MERCOSUL. 

Técnicas Estatísticas 
Elaboração de tabelas de contingência; Teste 

qui-quadrado (�²). 

                                                                                              Fonte: Elaboração dos autores. 

 O universo de pesquisa para a Câmara dos Deputados do Brasil corresponde a 601 
matérias no período de 1991 a 2009. Além das matérias iniciadas pelo Poder Executivo e pelos 
parlamentares, outro grupo relevante, mas que não consta na análise é a Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional. No caso da Câmara dos Deputados do Uruguai há um universo 
de 123 matérias, entre 1991 e 2009, onde além do Executivo e dos Deputados, os membros da 
Comissão de Assuntos Internacionais também iniciaram matérias relativas ao MERCOSUL. No 
entanto, optamos apenas pelas proposições começadas pelos parlamentares e pelo Executivo. 

                                                           
18

 Tradução dos autores: “Em algum ponto, a inclusão de mais e mais países força ambos desenhos de pesquisa a 
mover-se para a verdadeira comparação entre muitos países tendo em vista que MSSD (most similar systems design) 
perde sua habilidade para controlar características constantes e MDSD (most different systems design) ficam sem 
países a escolher. Para o MSSD, o crescimento da variação das variáveis que são formalmente consideradas 
constantes significa que a comparação move-se para a comparação de diferentes resultados entre diferentes países, 
enquanto que para o MDSD, o crescimento no número de países para incluir aqueles sem o resultado de interesse 
move-se para um modelo similar de comparar diferentes resultados entre países diferentes”.  
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Isso se deve ao fato de que estamos procurando uma resposta para a relação entre esses dois 
atores políticos. Assim, o universo de pesquisa foi reduzido a 510 matérias no Brasil e 112 no 
Uruguai. 

 O trabalho é formado pela análise de cinco variáveis que podem ser vistas no quadro 2 
abaixo. 

Quadro 2 – Variáveis 

                             
Fonte: Elaboração dos autores. 

 A variável “Autor da matéria” busca identificar a autoria dos projetos analisados na 
Câmara, ela é dividida em Poder Executivo e Deputado. Apesar de que na nossa amostra houve 
tramitação iniciada pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e outras Comissões. 
Mas como dito, na nossa pesquisa, estamos levando em consideração apenas as matérias 
iniciadas pelo Poder Executivo e os Deputados. A “Situação final da matéria” é categorizada 
como aprovada19 ou outra. A categoria “outra” é a junção de situações como: as proposições que 
foram devolvidas ao autor, arquivada20, prejudicadas21, retiradas pelo autor22, ou que se 
encontram em situação indefinida23. 
 A variável mais complicada de ser construída é a “Atuação parlamentar”. Ela que é 
mensurada observando no processo de tramitação das matérias os momentos em que os 

                                                           
19 Uma matéria é aprovada quando se transforma em uma norma jurídica. 
20 Nesse caso, os parlamentares negam apoio à matéria ocasionando seu arquivamento. 
21 Uma matéria é considerada prejudicada quando não atende aos critérios previstos pelo regimento interno da Casa. 
22 Acontece quando o próprio proponente requer o encerramento da tramitação de sua matéria. 
23 A matéria encontra-se em tramitação. 

 

Variável Operacionalização Tipo 

Autor da matéria 
Quem iniciou a tramitação da 

matéria? 
Discreta 

Situação final da matéria 
Qual a situação final da matéria 

na Câmara após tramitação? 
Discreta 

Atuação parlamentar 
Os parlamentares participam da 

tramitação das matérias? 
Discreta 

Temática Sobre o que trata a matéria? Discreta 

Regime de tramitação 
Em que regime a matéria 

tramitou? 
Discreta 
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parlamentares expressam sua vontade ou participam do processo decisório. Assim, observou-se: 
1) o número de audiências públicas solicitadas; 2) o número de emendas parlamentares; 3) o 
número de vetos presidenciais; 4) o número de pedidos de urgência solicitados; 5) o número de 
pareceres contrários. Após ter esses dados, realizou-se um somatório, e as matérias que possuíam 
ao menos o valor um, foram caracterizadas como possuindo “atuação parlamentar”, e assim, 
recebendo um sim, sendo o inverso verdadeiro. 
 A variável “Temática” especifica sobre o que trata a matéria. Em linhas gerais, as 
iniciativas do “Poder Executivo” giram em torno de: 1) Informes de ausência24; 2) Envio ao 
Parlamento dos atos internacionais (acordos, protocolos)25 para análise; e 3) Outras iniciativas 
mais gerais26. Já os “Deputados” fazem pedidos de audiência pública27, pedem informação a 
Ministros de Estado28, sugerem modificações ao Poder Executivo29 e legislam nas mais diversas 
áreas (Outros)30. E por fim, tem-se a quinta variável denominada “Regime de tramitação” que 
como foi discutido nas seções teóricas tem impacto sobre a aprovação ou não de uma matéria. A 
variável pode está classificada em “Urgência31”, “Prioritária32” ou “Ordinária33”. Ainda há a 

                                                           
24 É exemplo disso a matéria (MSC-114/1991) iniciada pelo Poder Executivo brasileiro em 1991 que comunicava 
que o senhor Presidente da República se ausentaria do país, nos dias 26 e 27 de março, para participar, na cidade de 
Assunção, República do Paraguai, da cerimônia de assinatura do tratado para a constituição do Mercado Comum do 
Sul - MERCOSUL, com os presidentes da República Argentina, da República do Paraguai e da República Oriental 
do Uruguai. 
25 É exemplo disso a matéria (MSC-137/1991) iniciada pelo Poder Executivo brasileiro em 1991 que submetia a 
consideração do Congresso Nacional, o texto do tratado para constituição de um Mercado Comum entre a República 
Federativa do Brasil, a República Argentina, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai. 
26 Por exemplo, a matéria (PL-3512/1997) iniciada pelo Poder Executivo em 1997 que alterava a classificação e 
definia os vários tipos de vinho destinados à exportação para os países do MERCOSUL. 
27 É exemplo disso a matéria (REQ-125/2007 CREDN) iniciada pelo deputado brasileiro Matteo Chiarelli - 
DEM/RS em 2007 agendando reunião de audiência pública da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
em conjunto com a Comissão do MERCOSUL da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, para debater o 
Projeto de Lei n° 2275/2007, que altera a Lei n° 6.634, de 2 de maio de 1979 “que dispõe sobra a faixa de fronteira”. 
28 Exemplo disso é a matéria (RIC-632/1991) iniciada pelo deputado brasileiro José Fortunati – PT/RS em 1991 
solicitando informações ao Ministério das Relações Exteriores sobre o Tratado de Constituição do Mercado Comum 
do Sul – MERCOSUL. 
29 Exemplo disso é a matéria (INC-728/1996) iniciada pelo deputado brasileiro Renato Johnsson – PPB/PR em 1996 
que sugeria a revisão das decisões contidas nas resoluções 48/96 e 87/96, do GMC (Grupo Mercado Comum) 
relativos a comercialização de produtos fitossanitários no âmbito do MERCOSUL. 
30 Exemplo disso é a matéria (PL-4867/1998) iniciada pelo deputado brasileiro Feu Rosa – PSDB/ES em 1998 que 
tratava da isenção de imposto sobre produtos industrializados na aquisição de automóveis fabricados nos países 
integrantes do MERCOSUL. 
31 A Urgência como define o Regimento Interno da Câmara dos Deputados do Brasil (RICD) (2009:69) “Art. 152. 
(...) dispensa de exigências, interstícios ou formalidades regimentais, salvo as referidas no § 1º deste artigo, para que 
determinada proposição, nas condições previstas no inciso I do artigo antecedente, seja de logo considerada, até sua 
decisão final.” Aprovado o requerimento de urgência, a matéria é discutida na sessão imediata, ocupando o primeiro 
lugar na Ordem do Dia. Além disso, são dadas cinco sessões, quando se tratar de matéria em regime de urgência 
para votá-la (RICD, 2009:35). 
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ocorrência de uma categoria “Não informada” que é quando não se tem definido o regime de 
tramitação nos documentos disponíveis, e as categorias “Especial” e “Sem prazo determinado”.  
 O objetivo central deste trabalho é testar a seguinte hipótese: Há uma baixa atuação 
parlamentar em matérias relativas ao MERCOSUL. Acreditamos que com as variáveis descritas 
acima e com a análise do trâmite legislativo, possamos dar algumas respostas. Além disso, temos 
duas hipóteses secundárias: 1) Ter uma matéria aprovada, arquivada ou em outra situação 
depende do pertencimento ao Legislativo ou ao Executivo; e 2) Ter uma maior ou menor atuação 
parlamentar e ser do Legislativo ou do Executivo interfere na situação final de uma matéria.                                 
 Para analisar os dados utilizam-se tabelas de freqüência de dados nominais com uma 
variável para se dimensionar a quantidade de casos e com duas variáveis, às vezes controladas 
por uma terceira. Nos manuais de estatística as tabelas a seguir são chamadas de tabelas de 

contingência ou de tabelas de freqüência de dupla entrada (Triola, 2005; Moore e McCabe, 
2002). As tabelas de contingência auxiliam na análise dos resultados da pesquisa e podem ser 
seguidas de testes que avaliam a independência entre a variável que está em uma linha e uma 
coluna. 
 O objetivo desse tipo de análise é verificar se há algum grau de associação34 entre as 
variáveis elencadas neste estudo. Segundo Triola (2005:447), “Um teste de independência testa a 
hipótese nula de que não há associação entre a variável linha e a variável coluna em uma tabela 
de contingência.”  Dessa forma, a hipótese nula (H0) é a afirmativa de que as variáveis linha e 
coluna são independentes; já a hipótese alternativa (H1) ou de trabalho é a afirmativa de que as 
variáveis linha e coluna são dependentes. Com o auxílio do software SPSS 15 (Statistical 

Package for the Social Sciences) é possível elaborar tabelas de contingência seguidas do teste de 
qui-quadrado (�²). Tal teste a uma significância de 95%  revela se devemos ou não rejeitar a 
hipótese nula. 

Análise dos dados 

 Após uma análise de dados relativos à atuação parlamentar em assuntos internacionais é 
possível defender a tese da abdicação de funções frente ao poder Executivo? Pode-se dizer que o 
MERCOSUL faz parte da agenda política dos parlamentares brasileiros e uruguaios? Utilizando 
tabelas de freqüência, tabelas de contingência e o teste qui-quadrado (�²) temos algumas 
respostas a essas questões. 

                                                                                                                                                                                           

 
32 A Prioridade como define o Regimento Interno da Câmara dos Deputados do Brasil (2009:71) “Art. 158. (...) é a 
dispensa de exigências regimentais para que determinada proposição seja incluída na Ordem do Dia da sessão 
seguinte, logo após as proposições em regime de urgência.” São dadas dez sessões, quando se tratar de matéria em 
regime de prioridade para a votação dela (RICD, 2009:35). 
33 São dadas quarenta sessões, quando se tratar de matéria em regime de tramitação ordinária para se votar (RICD, 
2009:35). 
34 É preciso salientar que neste nível de inferência constata-se apenas a existência de uma dependência estatística, o 
que não significa dizer que há uma ligação direta do tipo causa e efeito entre as duas variáveis em estudo. 
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 Inicialmente é preciso dizer que há um alto índice de aprovação de matérias relativas ao 
MERCOSUL na Câmara dos Deputados do Brasil e do Uruguai. Como pode ser visto nas tabelas 
1 e 2 a seguir, 81.6% de todas as matérias foram aprovadas no período estudado, e 18.4% estão 
em “outra” situação para o caso brasileiro. Grande aprovação também ocorre no Uruguai, 83.9%, 
com 16.1% em “outra” situação.  

Tabela 1  -  Situação da matéria após tramitação no Congresso brasileiro 

 

 

 

  

 

 

Tabela 2 - Situação da matéria após tramitação no Congresso uruguaio 

  

 

 

 

 

 No entanto, esses dados estão agrupados independentemente do ator político que solicitou 
a tramitação da matéria. A pergunta é: O fato de pertencer ao Executivo ou ao Legislativo 
influencia na aprovação de uma matéria? Para responder a essa questão será usada a técnica 
estatística de teste de hipótese. E as hipóteses são: 

1. H0: A situação final da matéria independe do pertencimento ao Legislativo ou ao 
Executivo. 

2. H1: Ter uma matéria aprovada ou em outra situação e ser do Legislativo ou do Executivo 
são dependentes. 

 

 Vê-se nas tabelas 3 e 4 abaixo um alto índice de aprovação de proposições. No caso dos 
legisladores brasileiros há uma aprovação de 78.2%, e pelo Executivo, o índice é de 91%. Já na 
categoria “outra”, os legisladores possuem mais matérias nessa situação que o Executivo, 21.8% 
e 9.0% respectivamente. No caso uruguaio, os Deputados aprovam 82.1% das suas iniciativas e o 
Executivo, 84.9%. Enquanto que a porcentagem de matérias arquivadas são muito próximas, 
17.9% para os Deputados e 15.1% para o Executivo. 

 Frequency Valid Percent 

Situação Aprovada 416 81.6 

  Outra 94 18.4 

  Total 510 100.0 

 Frequency Valid Percent 

Situação Aprovada 94 83.9 

  Outra 18 16.1 

  Total 112 100.0 
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 Para o caso do Uruguai é preciso fazer uma importante ressalva. Há poucos casos 
registrados para a tramitação de matérias referentes ao MERCOSUL. Iniciadas pelos Deputados 
são apenas 39, sendo que 32 foram aprovadas. Já para o Executivo o valor é um pouco maior, 73, 
sendo que 62 foram aprovadas. Como o método analítico desta pesquisa é o estatístico, fica 
difícil fazer inferências para um conjunto de casos tão pequeno. A decisão tomada pelos autores 
é parar a análise dos dados uruguaios aqui, e o que se propõe, é a realização de estudos de casos 
em outra oportunidade. Prosseguimos, portanto, apenas com o caso brasileiro. 

Tabela 3 - Autor da matéria * Situação da matéria para o Brasil (Crosstabulation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 - Autor da matéria * Situação da matéria para o Uruguai (Crosstabulation) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Como pode se ver a seguir, o teste qui-quadrado possibilita ao pesquisador rejeitar a H0 de que 
não há dependência entre a variável linha e coluna. Com isso, aceitamos a hipótese alternativa e 
concluímos que: ter uma matéria aprovada, rejeitada ou em outra situação e ser do Legislativo ou 
do Executivo no caso brasileiro é estatisticamente dependente ao nível de significância de  0.1%.   

 

   

Situação da Matéria Total 

Aprovada Outra  

Autor Deputado Count 294 82 376 

% within autor 78.2% 21.8% 100.0% 

Poder  

Executivo 

Count 122 12 134 

% within autor 91.0% 9.0% 100.0% 

                                     Total Count 416 94 510 

% within autor 81.6% 18.4% 100.0% 

   

Situação da Matéria Total 

Aprovada Outra  

Autor Deputado Count 32 7 39 

% within autor 82.1% 17.9% 100.0% 

Poder 
Executivo 

Count 62 11 73 

% within autor 84.9% 15.1% 100.0% 

                         Total Count 94 18 112 

% within autor 83.9% 16.1% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 

 

 

 

 

 

 

 

a  Computed only for a 2x2 table / b  0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24.70. 

Sobre a influência dos parlamentares nas tomadas de decisão sobre o MERCOSUL, nas 510 
oportunidades que eles tiveram durante o período de 1991 a 2009, foram registradas 59 (11.6%) 
matérias onde houve algum tipo de resistência35 por parte desses atores. Sendo que grande parte 
dessa atuação, mais de 66% das matérias, ocorreu naquelas iniciadas pelo próprio Legislativo (39 
casos), enquanto que algum tipo de intervenção em matéria iniciada pelo Executivo soma 20 
casos. Ver tabela 5 abaixo.  

Tabela 5 - Autor * Atuação Parlamentar no Brasil (Crosstabulation) 

 

 

 

  

 

                                                           
35 Lembrando que essa resistência a que estamos nos referindo não significa rejeição completa da matéria, mas sim, 
alguma forma de intervenção dos “Deputados” no processo legislativo. Podemos citar o exemplo: 1) A lei nº 
18249/2008 referente à definição da sede do Parlasul em Assunção. Nela a Comissão de Assuntos Internacionais do 
Uruguai por meio de um empate de três votos contra seis após três rodadas de votação findou por definir uma 
recomendação desfavorável ao projeto. Segundo o artº 81 do regulamento da Casa, o empate remanescente após a 
terceira votação dentro da Comissão resulta em rejeição do projeto, apesar da votação favorável no plenário. 

 Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 10.856(b) 1 .001     

Continuity Correction(a) 10.018 1 .002     

Likelihood Ratio 12.223 1 .000     

Fisher's Exact Test       .001 .000 

N of Valid Cases 510         

   

Atuação Parlamentar Total 

Não Sim  

Autor Deputado Count 337 39 376 

% within autor 89.6% 10.4% 100.0% 

Poder Executivo Count 114 20 134 

% within autor 85.1% 14.9% 100.0% 

                                 Total Count 451 59 510 

% within autor  88.4% 11.6% 100.0% 
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 A questão é: A atuação parlamentar influencia na situação final36 da matéria em 
tramitação quando controlado pelo autor (Legislativo x Executivo)? Seguindo a mesma 
estratégia utilizada acima, temos as seguintes hipóteses: 

1. H0: A situação final de uma matéria independe da atuação parlamentar. 
 

2. H1: Ter uma maior ou menor atuação parlamentar e ser do Legislativo ou do Executivo 
interfere na situação final de uma matéria. 

 
 Como pode ser observado no teste qui-quadrado abaixo, tanto para o grupo “Deputado” 
quanto para o do “Poder Executivo”, podemos rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese 
alternativa, já que ambos passam no teste de significância, o primeiro com 0.0001 (0.01%) e o 
segundo com 0.021 (2.1%)37. Ou seja, a aceitação da hipótese de trabalho é válida para os dois 
grupos. Assim, a situação final de uma matéria depende da existência de atuação parlamentar 
tanto para o Legislativo quanto para o Executivo. 
 

Chi-Square Tests 

 

 

                                                           
36 Essa variável originalmente dividida em aprovada, arquivada e outra, foi transformada em uma dicotômica, 
“aprovada” e “outra” para esse teste. Caso contrário, o grupo do “Poder Executivo” ficaria com poucos casos, o que 
poderia interferir nos resultados dos testes. 
37 Nesta análise utilizamos a correção de Yates para continuidade (Continuity Correction(a)), pois em uma célula do 
grupo do Poder Executivo houve uma freqüência espereda menor que 10. Quando isso acontece, recomenda-se 
observar a correção de Yates (Triola, 2005:457). 

Autor   Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Deputado Pearson Chi-Square 70.468 1 .000     

Continuity Correction(a) 67.071 1 .000     

Likelihood Ratio 56.734 1 .000     

Fisher's Exact Test       .000 .000 

N of Valid Cases 376         

Poder Executivo Pearson Chi-Square 7.423(c) 1 .006     

Continuity Correction(a) 5.290 1 .021     

Likelihood Ratio 5.684 1 .017     

Fisher's Exact Test       .018 .018 

N of Valid Cases 134         
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a  Computed only for a 2x2 table / c  1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.79. 

Cada ator político tem suas prerrogativas. O Executivo é responsável por iniciar matérias 
referentes a acordos e tratados celebrados no âmbito do MERCOSUL. Além de iniciar os 
informes sobre ausência do Presidente da República por motivo de participação em algum evento 
referente ao bloco. Já os deputados fazem pedidos de audiência pública, pedem informação a 
Ministros de Estado e sugerem modificações ao Poder Executivo. Durante o período de 1991 a 
2009, o Legislativo fez 76 pedidos de audiência pública, 65 solicitações de informação, 149 
sugestões ao Executivo e iniciou legislação que envolvia o MERCOSUL em 86 oportunidades. 
Já o Executivo, enviou ao Congresso Nacional 86 matérias que tratavam sobre atos constitutivos 
do MERCOSUL, 32 informes de ausência do Presidente da República e 16 matérias que tinham 
outras temáticas envolvendo o processo integracionista.  
 Contudo, o que foi descrito acima precisa ser fragmentado, levando em conta o número 
de matérias iniciadas por cada grupo estudado e pelos temas das iniciativas. Se observarmos a 
tabela 6 abaixo, veremos que o alto índice de aprovação dos “Deputados” se dá graças aos 
pedidos de “Audiência Pública” (90.8%), pedidos de “Informação” (96.9%) e “Sugestão” 
(97.3%). Ou seja, matérias que normalmente não possuem um teor conflitivo. Já na categoria 
“Outros”, onde os parlamentares fazem iniciativas de legislação, o índice de aprovação cai para 
19.8%, estando em outra situação 80.2%38. Essa constatação corrobora a análise empírica de 
Figueiredo e Limongi (1999) feita para matérias que tramitam na Câmara dos Deputados do 
Brasil sem ter um recorte específico. Segundo estudo deles é mais fácil que projetos originados 
no Legislativo sejam rejeitados do que aqueles enviados pelo Executivo. Em outras palavras, os 
projetos enviados pelo Executivo tramitam mais rápido e possuem maiores índices de aprovação 
(Figueiredo e Limongi, 1999, p.55). 
 Por outro lado, as iniciativas do Executivo são mais exitosas. Nos informes sobre 
ausência seu sucesso é de 100%, e nas iniciativas mais importantes, “Constituição do Mercosul” 
e “Outros”, o índice de aprovação é de 93.0% e 62.5% respectivamente. 

 

 

 

 

                                                           
38 É exemplo disso a matéria (PDC-48/2003) do deputado brasileiro Eduardo Cunha do PPB do Rio de Janeiro. A 
proposta que findava a aplicação do Decreto que isentava do pagamento de multa a importação de pneumático 
(pneu) reformado, recauchutado ou usado, procedente dos Países do MERCOSUL. A solicitação foi considerada 
prejudicada por conta de sucessivos pedidos de desarquivamento.  
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Tabela 6 - Temática * Situação Final da Matéria * Autor Crosstabulation 

 

O que pode ser desprendido disso é que há duas formas do Legislativo tentar influenciar no 
processo decisório sobre política externa (MERCOSUL). A primeira é analisando os acordos 

Autor     

Situação da Matéria Total 

Aprovada Outra  

Deputado Tema Audiência Pública Count 69 7 76 

% within tema 90.8% 9.2% 100.0% 

Informação Count 63 2 65 

% within tema 96.9% 3.1% 100.0% 

 

Outros 

 

Count 

 

17 

 

69 

 

86 

% within tema 19.8% 80.2% 100.0% 

 

Sugestão 

 

Count 

 

145 

 

4 

 

149 

% within tema 97.3% 2.7% 100.0% 

                           

                       Total 

 

Count 

 

294 

 

82 

 

376 

% within tema 

78.2% 21.8% 

 

100.0% 

 

Poder Executivo Tema Ausência do Presidente Count 32 0 32 

  % within tema 100.0% .0% 100.0% 

Constituição do 
Mercosul 

Count 
80 6 86 

  % within tema 93.0% 7.0% 100.0% 

Outros Count 10 6 16 

  % within tema 62.5% 37.5% 100.0% 

                           

                          Total 

 

Count 

 

122 

 

12 

 

134 

    % within tema 91.0% 9.0% 100.0% 
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internacionais enviados pelo Executivo, e a segunda, é quando os próprios deputados iniciam 
legislação que envolve o MERCOSUL. 
 No primeiro caso, o caráter ex-post do controle é relevante, pois limita os legisladores a 
deliberar entre a aprovação ou a rejeição da matéria, sem a possibilidade de emendas. Além 
disso, grande parte das matérias iniciadas pelo Executivo tramita como sendo prioritária ou em 
regime de urgência, representando 45.5% se incluída a categoria “Não informada”, excetuando 
esse grupo, o valor sobe para aproximadamente 55% como pode ser visto na tabela 7 abaixo. Ou 
seja, fatores institucionais limitam a atividade dos legisladores. Por outro lado, quando os 
próprios parlamentares têm a possibilidade de legislar por iniciativa própria, conseguem sucesso 
em apenas 19.8% das matérias como visto na tabela 6. Sendo que grande parte do material 
analisado por eles tramitam na Casa em regime Ordinário (50%), excetuando a categoria “Não 
informada”, esse valor sobe para 90.3%. 

Tabela 7 - Regime de Tramitação * Autor  (Crosstabulation) 

 

 Neste trabalho não é possível ter uma palavra final sobre o grau de participação dos 
deputados em temas relacionados ao MERCOSUL, visto que para isso, seria preciso um estudo 

   

Autor Total 

Deputado Poder Executivo  

Regime de 
Tramitação 

Especial Count 9 0 9 

% within autor recodificado 2.4% .0% 1.8% 

Não informada Count 168 23 191 

% within autor recodificado 44.7% 17.2% 37.5% 

Ordinária Count 188 49 237 

% within autor recodificado 50.0% 36.6% 46.5% 

Prioridade Count 9 55 64 

% within autor recodificado 2.4% 41.0% 12.5% 

Sem prazo determinado Count 0 1 1 

% within autor recodificado .0% .7% .2% 

Urgência Count 2 6 8 

% within autor recodificado .5% 4.5% 1.6% 

                               Total Count 376 134 510 

% within autor recodificado 100.0% 100.0% 100.0% 
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comparado à atuação desses atores em temas de política doméstica. Entretanto, foi possível 
evidenciar empiricamente, 1) a dominância do Executivo no processo decisório quando o tema é 
MERCOSUL e 2) a relação entre algumas variáveis que devem ser melhor estudadas em outras 
oportunidade. 

  

Conclusão     

 No caso brasileiro a tese dos dois presidentes (two presidencies thesis, Lindsay & Ripley, 
1992) não encontra respaldo nem no que tange a um Legislativo atuante em política doméstica 
(Figueiredo e Limongi, 1999), nem em política externa, especificamente, MERCOSUL. Tal 
como Diniz (2009), encontramos o mesmo padrão discutido por ela. Para matérias relativas ao 
MERCOSUL, 82.0% delas são aprovadas, e o restante (18.0%), não significa que tenha sido 
rejeitada. Além disso, tanto a produção legislativa dos Deputados na Câmara dos Deputados do 
Brasil quanto a atuação parlamentar deles são diminutas. Das 86 matérias iniciadas pelos 
legisladores, apenas 17 (19.8%) foram aprovadas. Além disso, das 510 matérias analisadas, em 
apenas 59 (11.6%) ocasiões houve alguma forma de manifestação parlamentar.  
 O êxito do Executivo e o fracasso do Legislativo é mais bem percebido quando detalhada 
a temática. Ou seja, as altas porcentagens do Legislativo são em pedidos de audiência pública, 
pedidos de informe e solicitações, as duas primeiras caracterizando uma vontade em se 
especializar no tema, disfarçam o verdadeiro número de projetos (legislação própria) aprovados. 
Dessa forma, os parlamentares nem controlam a atividade do Executivo, e nas oportunidades 
próprias, o índice de aprovação das matérias é baixo. A questão é: Os deputados delegam ou 
abdicam de participar de projetos relativos ao MERCOSUL? É verdade que o fato de incumbir o 
Executivo com prerrogativas legislativas em um momento, não impede que os parlamentares, em 
um segundo momento, exerçam controle sob as medidas tomadas. No entanto, o controle 
parlamentar que existe é pequeno. Assim, temos elementos para suspeitar da existência da 
abdicação. Se o MERCOSUL não é terra de ninguém, pelo menos não o é, por causa do 
Executivo. 
 O que precisa ser realizado, portanto, é uma análise de casos isolados onde houve atuação 
parlamentar. Isso remete aos casos em que questões relativas ao MERCOSUL tomam proporções 
que alcançam a opinião pública. Um exemplo disso é a ratificação do Protocolo de Adesão da 
Venezuela ao MERCOSUL. De fato, como lembra Neves (2003), parece haver uma relação 
interessada dos parlamentares, sendo que em temas mais controversos há maior participação dos 
legisladores. No mais, duas coisas precisam ser enfatizadas: 1) A necessidade de estudos de caso, 
tanto para o Brasil, quanto para o Uruguai; 2) A incorporação de variáveis institucionais no 
estudo da política externa; e 3) A análise de todo o trâmite legislativo, e não apenas do resultado 
final em plenário. 
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