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Introdução
O Ol)jCtiV() deste trabalho é inves-

tigar a institucionalização da Comis-
são de Constituição e justiça, através
dos incentivos ao comportamento dos
parlamentares membros. Comissão é
o órgão responsável por todos os pro-
cessos de admissibilidade, juridicidade
e constitucionalidade, além de diver-
sas questões de mérito, cruciais para
as decisões legislativas. Mas, especifi-
camente, este trabalho procura corro-
borar a tese de institucionalização da
CCI enquanto arena capaz de estabe-
lecer-se como rota obrigatória de
tramitação, com poderes internos de
agenda, e capaz de produzir incenti-
vos à especialização entre seus depu-
tados membros.

As variáveis utilizadas para
mensurar a participação' do legislador
são a rotatividade dentro da comissão,
a produtividade e, finalmente, o nú-
mero de relatorias apresentadas e
como esses recursos são distribuídos.
O levantamento foi realizado através
das análises das atas da comissão, da
Mesa Diretora da Câmara Federal e da
Sinopse da Câmara Federal. Os dados
abrangem o período de fevereiro de
1995 a maio de 1998, correspondendo
a grande parte do governo Fernando
Henrique Cardoso.

Grande parte da literatura brasilei-
ra sobre relações Executivo-Legislativo
valoriza a fraqueza institucional das
comissões permanentes em um con-
texto de predominância do Executivo
sobre a agenda do Legislativo
(l3crnardes: 1996; Limongi e
Figueiredo: 1995; 1996). Os argumen-
tos de Franco l3ernarcles dizem res-
peito à incapacidade de o sistema de
comissões permanentes firmar-se
corno instância de tramitação obriga-
tória. Os fatores estariam relacionados

aos pedidos de urgência e urgência
urgentíssima, que na prática atrope-
lam as comissões permanentes, à in-
capacidade de produzir interesse na
participação parlamentar, devido à alta
rotatividade de seus membros, e às
Comissões Parlamentares de Inquéri-
to e comissões especiais, que roubam
a atenção da mídia e dos legisladores
dessa instância decisória). Todavia, a
importância de cada comissão perma-
nente no contexto do Congresso Na-
cional é diferenciada. Algumas comis-
sões representam instâncias mais dis-
putadas da arena política e mais rele-
vantes para a condução do processo
legislativo. Obedecendo a essa cate-
goria, encontram-se a Comissão Mista
de Orçamento, a Comissão de Finan-
ças e Tributação e a Comissão de Cons-
tituição e Justiça - CGJ.

Seguindo um outro caminho, este
trabalho procura dar uma pequena
contribuição para o estudo do proces-
so decisório brasileiro. Como a litera-
tura baseia-se em dados agregados,
ganhando em amplitude e perdendo
em especificidade, este estudo de caso
propõe a relativização da noção de
fraqueza institucional e desinteresse
legislativo no âmbito dessa comissão
permanente específica. A análise da
participação cotidiana do processo de
tomada de decisão na Comissão de
Constituição e justiça levantou algu-
mas questões que a diferenciam das
demais comissões permanentes. O
objetivo principal do trabalho foi cor-
roborar a idéia de uma Comissão de
admissibilidade que exerce o seu po-
der terminativo, é extremamente pro-
dutiva e, embora possua uma alta
rotatividade (comparativamente, é a
menor entre as demais comissões per-
manentes), exerce interesse à espe-
cialização interna.

O comportamento do parlamentar
é restringido pelas regras e procedi-
mentos formais e informais de uma
dada organização representativa. Sua
racionalidade direciona-se para a bus-
ca de recursos políticos e eleitorais,
através de sua permanência como for-
ça social relevante - seja através da
reeleição ou da procura por influên-
cia e cargos na burocracia federal. A
análise padrão do comportamento do
parlamentar não é capaz de alcançar
os motivos pelos quais os legisladores
participam de algumas esferas decisi-
vas e não se interessam por outras ati-
vidades específicas. É comum, entre
os trabalhos que privilegiam o Con-
gresso Nacional e o comportamento
do parlamentar, o estudo dos resulta-
dos e conseqüências das escolhas do
legislador em plenário. Entretanto,
poucos trabalhos medem além da par-
ticipação explícita do deputado. As
preferências podem ser identificadas
através de seu comportamento decla-
rado ou da sua intensidade, tempo e
energia gastos para a aprovação de
uma proposta legislativa (Hall: 1997).
A intensidade de preferências será
medida neste trabalho através da par-
ticipação do membro da Comissão de
Constituição e Justiça em relatorias e
sua freqüência entre o período de 1995
a maio de 1998.

O trabalho estará balizado na con-
tribuição específica dos modelos
distributivista, partidário e
informacional e no novo modelo pro-
posto por Fabiano Guilherme dos San-
tos e Inês Patrício (1997). Cada mode-
lo de análise do processo decisório
alcança somente uma fatia da realida-
de do comportamento do parlamen-
tar em um dado contexto institucional.

O trabalho está distribuído em três
capítulos. O primeiro é o levantamen-
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to teórico sobre os conceitos de
institucionalização, a definição adota-
da neste estudo e os diversos mode-
los de análise congressual. O segun-
do capítulo é um levantamento
operacional do funcionamento das
comissões permanentes e da sua rela-
ção com a Câmara dos Deputados.
Finalmente, o último capítulo repre-
senta a tentativa de corroborar a tese
da institucionalização da Comissão de
Constituição e Justiça e analisar o com-
portamento cotidiano do parlamentar,
através dos seus partidos políticos e
de seus membros mais participativos.
Seguem-se algumas considerações
conclusivas sobre o tema abordado.

1 Fundamentação teórica
1.10 conceito de Institucionalização

Grande parte dos estudos que pri-
vilegiam sistemas representativos no
Poder Legislativo orienta-se pelas teo-
rias neo-institucionalista e de escolha
racional. Modelos norte-americanos de
pesquisas legislativas enfatizam noções
individualistas de interações humanas.
Dentro do paradigma neoclássico, as
escolhas de diversos grupos sociais são
vistas corno orientadas por ações racio-
nais. Nessa perspectiva, o indivíduo é
visto corno um agente que decide en-
tre as alternativas de ação de acordo
com o modo como ele entende que
essas ações irão afetá-lo (Caporaso e
Levine, 1992).

Entretanto, a escolha pressupõe
escassez, ou seja, quando os meios
para se conseguir algo são insuficien-
tes para a satisfação de todos os de-
sejos do indivíduo. O processo de es-
colha, independentemente de sua
motivação, demonstra um determina-
do conjunto de possibilidades. As ins-
tituições, ao limitar, condicionar, ou
determinar esse ambiente de opções,
comportam-se corno fatores de restri-
ção de escolha.

O conceito de instituições2 esta-
belecido por Douglas North (1990) se
refere às regras e constrangimentos
formais e informais que se relacionam
a um determinado conjunto de ações
de um grupo de indivíduos. As insti-
tuições servem aos interesses de quem

tem o poder de negociar e criar novas
regras. Nesse sentido, os paradigmas
neo-institucionalista e de escolha ra-
cional privilegiam a interação entre
preferências individuais e suas relações
entre agentes e organismos políticos
e econômicos. As principais caracte-
rísticas das instituições estão na sua
capacidade de regular papéis, normas
e valores e na sua funcionalidade, na
medida em que isso contribui para a
diminuição dos custos de transaçà& e
do oportunismo, tornando mais pre-
visível" o comportamento dos atores
(Lopesjr., 1995). Elas funcionam como
legitimadoras do relacionamento en-
tre as diversas esferas do sistema polí-
tico, limitando o comportamento dos
atores e criando mecanismos de
implementação de decisões.

O paradigma neo-institucionalista
defende que o processo democrático
fundamenta-se na competição entre as
forças políticas relevantes e suas insti-
tuições formais e informais. Seus re-
sultados são determinados pelos re-
cursos econômicos, organizacionais e
ideológicos desiguais na disputa por
poder. A democracia pode ser carac-
terizada, dessa forma, como um siste-
ma de resolução de conflitos; uma in-
certeza organizada pela estrutura
institucional vigente nos países
(Prezeworski. 1994).

As instituições podem ser conce-
bidas como produto das escolhas de
atores que optam por estruturas
organizacionais que regulam o com-
portamento social. Em um ambiente
de livre mercado, caracterizado por
incertezas de cumprimento de acor-
dos e possibilidade de comportamen-
tos oportunistas, não é possível a ga-
rantia dos direitos de propriedade. O
mecanismo que assegura a efetivação
das trocas e o cumprimento de acor-
dos é o estabelecimento e a seculari-
zação de regras e padrões de compor-
tamento através de contratos.

As instituições não podem ser con-
sideradas como resultado de compor-
tamentos racionais coletivos. Na reali-
dade, são construções sociais e devem
ser entendidas como produtos da his-
tória e da ação de atores que estão

inseridos em relações sócio-históricas
preexistentes (verem LopesJr., 1995).

O presente trabalho adota o con-
ceito sartoriano de institucionalizaçào.
Uma organização será tida como
institucionalizada quando sua existên-
cia for reconhecida através de regras
formais e informais, quando houver
uma especialização em suas tarefas
cotidianas e quando certas atitudes
somente puderem ser tomadas por
essa instância decisória secularizada
através de padrões de comportamen-
to. A secularização não está relaciona-
da com a permanência ou a estabili-
dade real dos membros do grupo. Um
grupo é durável - independentemen-
te de seu índice de renovação - quan-
do seus membros agem como se fos-
sem permanentes (Sartori, 1994).

1.2 - A lógica do processo
decisório

A interação entre preferências in-
dividuais em um ambiente político que
pressupõe ações coletivas não depen-
de exclusivamente da definição de
regras. O estudo do processo decisório
através de padrões de racionalidade
coletiva é compreendido pela Teoria
da Escolha Pública (Public C'hoice).
São estudos sobre sistemas políticos
que se utilizam do modelo econômi-
co e da noção de mercado político,
compartilhando do paradigma da "es-
colha racional". Em linhas gerais, a
Puhlic Lhoiceobeclece à percepção de
que o padrão de relacionamento esta-
belecido entre eleitores, políticos e
burocratas é norteado da mesma ma-
neira que o sistema privado. Dessa
forma, o comportamento dos atores é
definido através da agregação de pre-
ferências (cálculos de custo-benefício)
e é produto de resultados coletivos
dependentes das regras do jogo,
timing e natureza dos bens - coleti-
vos, públicos ou privados.

As diversas esferas cio processo
decisório são dirigidas por padrões
coletivos de comportamento. A agre-
gação de preferências individuais pro-
duz problemas de ação coletiva. Olson
(1965), baseando-se na noção de com-
portamento racional e auto-interessa-
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do, questiona a idéia comum às ciên-
cias sociais de que um grupo de indi-
víduos com interesses comuns agirá
no sentido de conquistar seus objeti-
vos da mesma forma como agirá por
interesses particulares. Criar e partici-
par de organizações impõe custos in-
dividuais e benefícios comuns. Assim,
a ausência de incentivos positivos e
de sanções criaria um desestímulo à
participação de bens públicos.

Arrow (1951) acredita que as ações
políticas coletivas produzem resulta-
dos diversos do conjunto de preferên-
cias dos atores. Nas democracias re-
presentativas, a delegação do poder
de voto permitiria a existência de
arhritrariedades dentro de um sistema
de maiorias cíclicas. A simples defini-
ção de one man one vote, respeitada
pelas casas representativas, poderia ser
desvirtuada, visto que nenhuma regra
pode ser democrática e eficiente ao
mesmo tempo. O problema relaciona-
se com a impossibilidade de produ-
ção de equilíbrios permanentes em
decisões majoritárias, uma vez que as
políticas apreciadas por uma maioria
parlamentar poderiam ser modifica-
das por uma outra maioria, o que re-
sulta na instabilidade e inconsistência
das decisões coletivas (ver em
Coutinho, 1997). Condorcet aprimora
o conceito e conclui que a ordenação
Consistente de preferências indivi-
duais não é transportada para o âmbi-
to das decisões agregadas. O parado-
X() de Condorcei é importante para o
estudo da política porque defende a
relevância do poder de agenda den-
tro de um sistema democrático,
enfatizando a possibilidade de mani-
pulaçào do processo representativo,
através do ordenamento das votações
e da condução das regras formais
(Caporaso e Levine, 1992).

Arnold (1990) procura estabelecer
as condições que encorajam os legis-
ladores a produzirem políticas parti-
culares que se prestam a interesses
organizados e as condições que inci-
tam os legisladores a servirem interes-
ses gerais. O parlamentar, norteado
pela busca de sua manutenção na are-
na política como força eleitoral rele-

vante, procura votar de acordo com
interesses gerais, grupais ou geográfi-
cos. Seu estudo é baseado em três ato-
res principais: o legislador (cujo obje-
tivo é a sobrevivência política), os lí-
deres de coalizão - líderes partidári-
os, líderes de comissões e de
subcomissões, líderes de interesses de
grupo (responsáveis pelas estratégicas
políticas) - e o eleitor. Hierarquicamen-
te, o legislador está preocupado com
as escolhas do eleitorado, mas, em
questões que não estejam ligadas di-
retamente a sua sobrevivência políti-
ca, podem ser tomadas decisões am-
bíguas, dependentes de outros crité-
rios como opinião própria, influência
dos líderes de coalizão, responsabili-
dades de compensar favores passados.
Os recursos utilizados pela lideranças
para o convencimento do parlamen-
tar vão desde a persuasão e a modifi-
cação (negociar pontos dos projetos)
até a estratégia processual (manipula-
ção de agenda)»

As escolhas dos legisladores são
baseadas nas conseqüências eleitorais
de suas ações, mesmo sabendo que
os eleitores sabem pouco sobre as
posições políticas dos seus candida-
tos. Amold desenvolve o conceito de
preferências potenciais dos eleitores.
Estas dependem de valores limitados
por partidos descontentes com as de-
cisões cio legislador (adversários), pela
mídia ou por futuras disputas por ques-
tões de campanha.

A lógica cia açào congressual de-
pende de três premissas: 1) Cidadãos
demonstram suas preferências políti-
cas e escolhem seus candidatos por
avaliação de propostas e efeitos polí-
ticos; 2) Legisladores escolhem entre
propostas políticas estimando o poten-
cial de preferência política dos cida-
dãos e a probabilidade de os cidadãos
incorporarem essas preferências nas
suas escolhas entre candidatos nas sub-
seqüentes eleições: 3) Líderes de coali-
zão adotam suas estratégias por anteci-
pação dos cálculos eleitorais dos legis-
ladores (para melhor pôr em vigor suas
propostas e estratégias políticas).

No entanto, a maior contribuição
de Arnold foi a incorporação cios fato-

res que influenciam a percepção do
cidadão frente à análise do parlamen-
tar. Visto que os cidadãos não enten-
dem a precisa relação entre políticas
e resultados e os estágios intermediá-
rios não são percebidos pelo eleitor,
os fatores estariam associados à mag-
nitude dos custos e benefícios dos pro-
jetos, ao tirning (entre a tramitação e
os efeitos cia política), à proximidade
com suas experiências de vida e à pre-
sença do instigador (controle dos ad-
versários). Os congressistas avaliam as
relações de causa e efeito e suas con-
seqüências como apelo eleitoral e as
relações de custo e benefício (se de
âmbito geral ou se concentrado em
grupos por aml)icfltc geográfico). Des-
ta forma, o autor conclui que há uma
estabilidade de preferência do legisla-
dor mediano.

1.3 Modelos de organização
congressual

Os modelos de organização
congressual representam, dentro da
escolha racional, os principais pressu-
postos teóricos para a compreensão
dos sistemas representativos. Surgiram
como urna tentativa de explicar a ori-
gem das instituições norte-americanas
de organização do processo decisório.
Embora o Congresso brasileiro apre-
sente diferenças significativas em re-
lação ao sistema de representação so-
cial americano, esses modelos são
importantes como balizadores de di-
versos estudos nacionais. Os modelos
distributivista, inf )rmacional e partidá-
rio têm em comum a referência ao in-
divíduo legislador como unidade de
análise através da criação de modelos
de processo decisório que se
direcionam à análise do funcionamen-
to das comissões permanentes. Nos
EUA, essa racionalidade se traduziria
como desejo de reeleição, sustentado
por um sistema descentralizado e
institucionalizado formalmente através
das comissões permanentes. No Brasil,
a racionalidade do parlamentar poderia
ser vista corno busca do sucesso políti-
co, não somente no Legislativo como
no Executivo e, até mesmo, em cargos
da burocracia estatal.
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O modelo distributivista
O modelo distrubutivista privilegia

a relação estreita entre parlamentares e
eleitores. É baseado na máxima de que
congressistas buscam a reeleição e, por
isso, estão constantemente envolvidos
em atividades que permitam o retorno
eleitoral (Bernardes, 1996). Desta for-
ma, toda a organização interna do Con-
gresso (lideranças, plenário e principal-
mente comissões permanentes) estru-
tura-se na maximização de interesses
parlamentares.

O modelo clistributivista supõe uma
racionalidade parlamentar extrema-
mente individualista e, de certa for-
ma, independente. A preocupação
primordial cio parlamentar estaria na
busca de políticas que atendessem a
demandas locais e geográficas. O par-
tido político, desta forma, não seria um
instrumento eficiente de controle do
comportamento dos representantes,
cuja preocupação não refletiria pro-
gramas de governo de âmbito federal
(Patrício e Santos, 1997).

Mesmo tendo como referência uma
raciona lida ele individual, os sistemas
representativos são baseados em pre-
ferências agregadas. Assim, os acor-
dos e negociações internas, estejam
relacionados a políticas regulatórias,
distributivas ou redistributivas, depen-
dem de urna maioria em plenário e de
uma cooperação dos demais parlamen-
tares. A flexibilidade do parlamentar
está nas propagandas diretas entre os
eleitores, caseu'ork.s (ofertas de servi-
ços para a solução de problemas de
eleitores com a burocracia federal),
pedidos de crédito (implicam aprova-
ção de políticas distributivistas para o
distrito ou atribuição da aprovação de
um projeto ao esforço pessoal de um
parlamentar, dependendo da resolu-
ção em plenário) e tomada de posi-
ção do parlamentar em relação a al-
gum tema relevante (Bernardes, 1996).

A influência partidária limita-se a
avalizar indicações já predefinidas por
acordos entre lideranças, indicações
essas que apenas coincidem com as
vagas abertas (ou até criadas) nas C-

missões permanentes. A principal
preocupação do parlamentar nas co-

missões estaria apenas em alcançar po-
líticas distributivas que justifiquem o
seu trabalho legislativo perante os elei-
tores de seus respectivos distritos.

Modelo informacional
O modelo informacional surge para

contestar as premissas do modelo
distributivista. Nas comissões estão os
especialistas que contribuem para "au-
mentar a capacidade operacional da
instituição e possibilitar a elaboração
de políticas públicas consistentes"
(Bernardes, 1996:24).

Entretanto, são as instituições que
procuram controlar os excessos indi-
vidualistas dos deputados, gerando
benefícios coletivos nos modelos
olsonianos. O Congresso, nesse mo-
delo, caracteriza-se como organização
que procura garantir os interesses co-
muns de seus membros. As institui-
ções formais e informais asseguram a
coerção e os incentivos adicionais para
o trabalho parlamentar. A regra da
maioria impõe controles institucionais
sobre as ações individualistas dos polí-
ticos. Isto porque a maioria dos mem-
bros da Casa não aprovará matérias que
contrariem seus próprios interesses in-
dividualistas, lembrando que os recur-
sos políticos são demasiadamente es-
cassos. A incerteza quanto aos resulta-
dos finais dos projetos e das políticas
públicas só pode ser diminuída com a
discriminação das informações.

'4 especialização vai possibilitar a
redução da incerteza e a superação
dos problemas de ação coletiva gera-
dos pelo pressuposto da maioria. Ela
reduz a incerteza possibilitando que
os parlamentares prevejam, com
maior precisão, os resultados possíveis
de uma polvce" (Bernardes, 1996:25).

Mas somente as instituições bem
definidas produziriam os incentivos
para a especialização e o com-
partilhamento das informações, visto
que a tendência seria a utilização es-
tratégica do conhecimento advindo das
comissões.

Modelo partidário
O modelo partidário combina os

postulados individualistas com a força

dos partidos políticos. Neste sentido,
o sistema partidário é caracterizado
como uma instituição que organiza
indivíduos racionais e auto-interessa-
dos para alcançarem seus objetivos
eleitorais, além de coordenar incenti-
vos e injunções na produção de bens
coletivos interessantes aos parlamen-
tares e ao sistema partidário.

O modelo partidário enfatiza o
poder de agencia e os acordos realiza-
dos pelo presidente da Casa, partido
majoritário e Comissão de Regras (se-
melhante à ccj brasileira). O poder
da liderança dos partidos é exercido
através da indicação dos membros das
comissões permanentes, que
corresponderiam a instrumentos de
efetivação das estratégias dos líderes
de coalizão.

As indicações para as comissões
mais importantes obedecem a uma
lógica: em comissões de influência
universal e jurisdição ampla, o parti-
do controlará a sua composição de
modo que elas sejam representativas
do partido. A explicação reside no
controle dos líderes partidários sobre
a coerência e imagem do partido. As-
sim, os partidos teriam a capacidade
de organizar a produção da Câmara
de modo a utilizá-la em seu benefício.
A transferência de responsabilidade
decisória para pequenos nichos de
poder seria mais eficiente para o con-
trole partidário das organizações
congressuais, através de um sistema
de comissões descentralizado.

Os principais mecanismos de con-
trole cio líder sobre a atividade parla-
mentar estão no estabelecimento de
um contrato, com cláusulas de resci-
são e punição, seleção de agentes - o
que significa a escolha de parlamen-
tares fiéis para cargos de comando em
comissões -, monitoração do trabalho
dos políticos e controles institucionais
- que correspondem, na prática, ao
poder pessoal ou organizacional que
permite o exercício do veto ou o blo-
queio das ações do líder.

Assim, o controle partidário expli-
ca o poder dos líderes nas comissões
e, de certa forma, a eficiência do par-
tido ou bloco majoritário na alocação
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de recursos, seja em benefício cia opo-
sição ou cio governo federal.

Um modelo brasileiro de
produção legislativa

A literatura tradicional valoriza a
fraqueza institucional dos partidos
políticos brasileiros e estabelece uma
relação entre sistemas eleitorais pro-
porcionais de lista aberta e indisciplina
partidária (Lima Jr. 1993). O compor-
tamento do parlamentar, neste senti-
do, passa a ser individualista e volta-
do exclusivamente para ganhos elei-
torais, distante da coerência ideológi-
ca e da orientação das lideranças. No
entanto, são estudos realizados fora do
arcabouço institucional do Congresso
Nacional e privilegiam a capacidade
de paralisia decisória cia instituição em
detrimento dos poderes constitucionais
e regimentais do Executivo brasileiro.

Estudos recentes apontam para a
construção de um modelo de compor-
tamento legislativo mais abrangente, que
inclua diversos contextos institucionais.
As decisões dos parlamentares de coo-
perarem ou não com as lideranças dos
partidos dependem de fatores como o
sistema eleitoral vigente e a estrutura
organizacional do processo decisório.
(Patrício e Santos, 1997).

No modelo proposto, OS deputa-
dos são considerados agentes racio-
nais, que buscam, a cada decisão de
voto ou de participação, obter o má-
ximo de recursos políticos, compreen-
didos como qualquer vantagem for-
mal ou informal que o deputado pos-
sa obter a partir de uma determinada
posição de voto. Os autores trabalham
com a comparação entre suas tendên-
cias excludentes dentro do processo
decisório: o voto pessoal (que visa
buscar vantagem e/ou evitar constran-
girnentos com o eleitorado) e o voto
de liderança (coincidente com fuga de
restrições dos líderes de coalizão e,'
ou procura de reconhecimento por
parte desses atores principais, como
cargos em comissão, nomeações ou
dotações orçamentárias para o seu dis-
trito). O objetivo é associar as conse-
qüências de um dado sistema eleito-
ral e sua organização congressual e os

possíveis resultados nas votações dos
deputados médios (grau de coopera-
ção com as lideranças). Em particular,
procuram observar como varia a pro-
pensão dos deputados sem postos na
burocracia parlamentar em colaborar
com as determinações das lideranças
partidárias. O ponto de equilíbrio está
entre os direitos parlamentares cio de-
putado médio e o poder de agenda
das lideranças e do Executivo. Dift-
rentes combinações de regras eleito-
rais e processo legislativo produzem
custos diversos para cada decisão par-
lamentar.

Em um sistema eleitoral proporci-
onal de lista aberta, com um processo
legislativo altamente centralizado
como o brasileiro, há um grau médio
de personalização do voto. Mesmo
com uma taxa considerável de disci-
plina partidária, haverá uma combina-
ção entre voto pessoal e voto de lide-
rança, e a decisão do parlamentar de-
penderá da capacidade política dos
líderes no sentido de maximizar o
apoio da bancada à sua orientação. A
utilização de recursos políticos como
a barganha, modificação de alguns
pontos de projetos, patronagem e,
principalmente, a manipulação da
agenda legislativa são as possibilida-
des de convencimento de um líder
brasileiro.

2 As comissões permanentes na
Câmara Federal
Os modelos de organização

congressual balizam seus fundamen-
tos teóricos no sistema norte-america-
no de comissões permanentes. São
organizações institucionalizadas que
obedecem a um rígido processo de
tramitação e de seleçào interna. As
comissões americanas representam a
alma do sistema legislativo. Entre ou-
tros fatores, possuem jurisdições bem
definidas, monopólios de discussão
dos projetos de lei e políticas públi-
cas: mecanismos de auto-seleção dos
deputados membros; e antigüidade
seniori!3' na ocupação de postos rele-
vantes nas comissões e membros com
direito de propriedade sobre suas ca-
deiras (Bernardes, 1996).

Há uma semelhança entre os crité-
rios de distribuição de vagas partida-
rias entre o Congresso brasileiro e o
americano. Ambos obedecem à noção
de proporcionalidade dos partidos,
realizada através de acordos com a
Mesa Diretora e líderes partidários. No
caso americano, participam também na
distribuição das vagas o líder do parti-
do minoritário e dois representantes
da "Comissão das Comissões' ̀ de cada
partido. Entretanto, no caso america-
no, apenas as vagas livres ou abertas
são disputadas.

As comissões permanentes, em
caso de tramitação ordinária, represen-
tam a tentativa de especialização e
organização interna dos trabalhos
legislativos.

"As comissões permanentes são, por
dflnição regimental, um órgão de
natureza técnica e a primeira instân-
cia deliberativa dos projetos introdu-
zidos no Congresso. Assim, em
tramitação ordinária, a Mesa da Câ-
mara encaminha as proposições
legislativas recebidas às comisst5esper-
manentes para a elaboração de um
parecer, que é submetido à zxtaçào da
pn5p ria comissão. A aprovação jbrnal
desse parecer, na comissão. é condi-
ção para que i.im pro/eto se/a transfor-
macio em lei. A rejeição de um pare-
cer na comissão ou a não apreciação
de uma proposição na mesma
legislatura leva ao arquivamento do
proleto. Aprovado o parecer da comis-
são, o pro/eto encontra-se pronto para
ser incluído na ordem do dia e, em
seguida, ser submetido à apreciação
do plenário. Como inovação da Cons-
tituição de 1988, a comissão pode
aprovar, em caráter terminativo, os
projetos sob sua jurisdição. Isto signi-
fica que esses não precisam passar pelo
crivo do plenário., a menos que seja
aceito recurso contra a decisão
terminativa" (Limongi e Figueiredo,
1994:22).

As comissões permanentes no Bra-
sil não podem ser estudadas sem le-
varmos em consideração toda a estru-
tura político-partidária do País. Os EUA
possuem uma distribuição bipartidaria,
um sistema eleitoral majoritário, de
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pluralidade em distritos uninominais
e em turno único por maioria simples.
No Brasil, o sistema eleitoral é pro-
porcional de lista aberta,
multipartidário, sendo os distritos elei-
torais os extensos Estados da União.
Enquanto os políticos americanos,
devido ao voto distrital e também à
individualidade das campanhas, pos-
suem uma proximidade natural com
seus eleitores, no Brasil a relação é
mais distanciada. O parlamentar ame-
ricano tende a ter um pouco mais de
conhecimento sobre as principais
demandas e opiniões de seu eleitora-
do. Embora OS partidos políticos tenham
relativa influência sobre os parlamenta-
res, teoricamente os seus cálculos dei-
totais podem ser melhor definidos de-
vido ao sistema político vigente no País.

Genericamente, os trabalhos
legislativos se organizam em torno de
suas instituições básicas: as comissões
parlamentares e as organizações par-
tidárias. Essas instituições visam de-
sempenhar os papéis de
representatividade e produção
legislativa, necessários para a condu-
ção de políticas públicas. Os Estados
Unidos constituem o exemplo
paradigmático do modelo centrado nas
comissões, enquanto a Inglaterra se
configura como o modelo típico de
processo decisório centrado nos par-
tidos políticos. A necessidade adminis-
trativa de viabilizar as decisões coleti-
vas do corpo representativo é realiza-
da através da distribuição diferencia-
da de direitos e recursos parlamenta-
res. O delineamento institucional é que
caracteriza a assembléia legislativa de
uni país.

No Brasil, a Constituição de 1988
aprovou dois tipos de medidas de certa
forma contraditórias em relação ao tra-
balho legislativo. O primeiro deles diz
respeito a medidas tendentes a forta-
lecer o Congresso Nacional. Entre elas
estão a redefinição da participação cio
Legislativo no processo orçamentário
e no controle de finanças e o poder
de dotar as comissões permanentes,
em casos predeterminados, da capa-
cidade de aprovação de leis em cará-
ter terminativo. Ou seja, as comissões

podem aprovar legislações dispensan-
do a manifestação explícita do plená-
rio. Isto significa a efetivação das co-
missões enquanto um órgão
participativo e autônomo do processo
decisório, capaz de tomar decisões
relevantes como uma esfera formal e
institucionalizada.

As medidas do segundo tipo são
caracterizadas como uma continuida-
de legal do período autoritário, visan-
do manter os poderes legislativos do
Executivo. As medidas provisórias ', os
pedidos de urgência e urgência
urgentíssima' e as próprias iniciativas
de lei" são responsáveis pelo grande
poder do Executivo sobre o sistema
legislativo. Os projetos que necessitam
de uni período relativamente longo de
discussão e amadurecimento na Casa
são conduzidos por interesses do go-
verno federal.

A Constituição de 1988 ancorou a
estrutura interna da Câmara e do Se-
nado Federal na existência de órgãos
centralizados de direção dos trabalhos
legislativos, como a Mesa Diretora e o
Colégio de Líderes, composto pelo
presidente da Câmara, líderes da Maio-
ria, dos partidos e dos blocos paria-
nientares. A designação dos membros
das comissões e a definição da agen-
da legislativa são duas das prerrogati-
vas compartilhadas entre os líderes de
bancadas e a Mesa Diretora.

O poder cio Colégio de Líderes
surgiu com a transição democrática e
representa uma forte instância
decisória no Congresso Nacional.

(...) A influência decisiva do Co-
légio de Líderes na determinação da
agenda clecisó ria se dá, em geral, por
intermédio do instituto da tramitação
urgente. De acordo com o artigo 151
do Regimento Interno, o regime de
tramitação pode ser alterado de ordi-
nária para especial no caso de maté-
rias "reconbeci4as, por deliberação do
plenário, de caráter urgente". Em ter-
mos práticos, a aprovação da solicita-
ção de urgência significa que a maté-
ria é retirada da comissão e incluída
na ordem do dia para apreciação pelo
plenário." (Limongi e Figueiredo,
1995:07 e 08)

A Constituição prevê, em seu arti-
go 58, todos os poderes e competên-
cias das comissões permanentes. Cada
organismo pode se transformar em um
fórum de debates, de acordo com a
própria Carta e segundo as normas
regimentais que prevêem seu funcio-
namento. No âmbito das comissões
podem ser realizadas audiências pú-
blicas com entidades da sociedade ci-
vil; depoimentos de ministros de Esta-
do - quando solicitados para esclare-
cer assuntos inerentes às atribuições
do Legislativo —; recebimento de peti-
ções, reclamações, representações ou
queixas de qualquer pessoa contra atos
ou omissões das autoridades ou enti-
dades públicas.

A reformulação do Regimento In-
terno em 1989 trouxe uma série de
modificações para os trabalhos das
comissões permanentes. As comissões
ganharam o poder constitucional de
emendar, aprovar ou rejeitar projetos
de lei. Excetuados os projetos de lei
complementar, código, iniciativa po-
pular, de comissão, projetos oriundos
cio Senado que tenham recebido pa-
receres divergentes, em regime de ur-
gência, ou desde que não haja recur-
so de 10% dos deputados, as comis-
sões podem discutir e votar projetos
de lei, dispensada a competência do
plenário.

Visando ainda modificar os traba-
lhos legislativos, em 1991, foi criada
uma Comissão Especial para a Moder-
nização. Essa comissão, que funcionou
somente durante os meses de abril e
maio de 1991, aprovou apenas duas
propostas: a que invertia a ordem de
apreciação dos projetos pela CCI e a
que alterava a organização das sessões
legislativas.

O conjunto de modificações em
relação à organização interna das co-
missões permanentes contou ainda
com a criação de mais três comissões,
passando para dezesseis o número das
comissões permanentes. Cada órgão
possui uma presidência e três vice pre-
sidências que devem ser renovadas
anualmente, exceto por ocasião de
mudança de legislatura, quando o
exercício cio cargo no último ano de
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urna legislatura não impede a
recondução no primeiro ano da se-
guinte. Os presidentes das comissões
e os três vice-presidentes são escolhi-
dos apenas entre os membros titula-
res. Os critérios adotados para a esco-
lha dos membros da Mesa Diretora são
os mesmos seguidos para a eleição de
cargos nas comissões perrnanentes.'°
Todavia, os parlamentares que com-
põem a Mesa Diretora e os líderes
partidários não podem participar como
membros de COfl1iSsÔes permanentes,
especiais ou parlamentares de inqué-
rito.'t

No entanto, uma das principais
reivindicações dos parlamentares
atuantes em comissões permanentes
não conseguiu sequer virar proposta
para o novo Regimento Interno. Suas
expectativas giravam em torno do au-
mento do mandato da presidência das
comissões. Com um mandato de so-
mente um ano, sendo vedada a ree-
leição para o mesmo cargo no ano
subseqüente, os parlamentares, além
de não alcançarem uma especializa-
ção, não são capazes de realizar pla-
nejamentos e modificações visando
agilizar a burocracia interna. A proibi-
ção de recondução ao mesmo cargo
vigora desde 1967, sendo que até 1988
os mandatos dos presidentes e vices
eram de dois anos. Desta forma, faci-
lita-se o controle sobre os trabalhos
dos parlamentares e o acompanha-
mento das suas votações conforme o
interesse das bancadas partidárias e cia
Mesa Diretora é facilitado. Emlx)ra seja
vedada a recondução aos mesmos car-
gos, em regime de alternância de car-
gos de liderança entre urna legislatura
e outra, o veto à reeleição é considera-
do discriminatório em relação aos mem-
bros da Mesa Diretora, eleitos por dois
anos (Lirnongi e Figueiredo: 1996).

A influência dos líderes partidári-
os na condução do processo legislativo
não se limita à sua participação em
plenário. Além da indicação dos pre-
sidentes e dos três vice-presidentes,
realizada pelo Colégio de Líderes -
respeitando a proporcionalidade en-
tre as bancadas e os acordos partidá-
rios -, os líderes também indicam, a

cada dois anos, a composição de cada
comissão técnica. Isto significa que os
líderes decidem sobre a permanência
ou não de um deputado em determi-
nada comissão. Embora regimental-
mente não exista nenhum tipo de res-
trição quanto ao tempo de permanên-
cia dos parlamentares em urna comis-
são, sua continuidade, seja corno mem-
bro, seja como suplente, é determina-
da pelo líder partidário. O artigo 10
do Regimento Interno da Câmara pre-
vê a substituição do parlamentar a
qualquer momento em que o partido
requerer a sua vaga na comissão, vis-
to que a "propriedade" das vagas nas
comissões técnicas é do partido, e não
do político.

Limongi e Figueiredo (1995:1996)
defendem que a distribuição de po-
deres e atribuições regimentais e
institucionais no Congresso Nacional
não privilegia a autonomia das comis-
sões permanentes. Apesar de sua ju-
risdição ser bem delimitada, depen-
dendo do processo de tramitação de-
finido pela Mesa Diretora, um projeto
pode passar por até três comissões
temáticas - excluindo as comissões de
admissibilidade, como a Comissão de
Constituição e Justiça e Redação e a
de Finanças e Tributação -» servindo
como desmotivação para os trabalhos
internos, visto que pode haver pare-
ceres divergentes entre as comissões,
pouco influenciando nas decisões cio
plenário da Câmara Federal.

Franco Bernardes (1996) defende
a fraqueza institucional das comissões
permenentes. Segundo o autor, a exis-
tência de regimes de urgência (de ini-
ciativa do Executivo) e o desvio de
matérias para as comissões especiais
e Comissões Parlamentares de Inqué-
rito desfiguram os trabalhos das co-
missões permanentes e deslocam as
proposições legislativas de sua rota de
tramitaçào ordinária e descaracterizam
sua influência no processo legislativo.

Os regimes de urgência do Con-
gresso Nacional, principalmente de
iniciativa cio governo federal, dificul-
tam a tramitaçà() de projetos nas co-
missões permanentes. Eles atropelam
a agenda interna das comissões, uma

vez que permitem um prazo máximo
de duas sessões para suas análises. Os
projetos são apreciados simultanea-
mente pelas diversas comissões, que
podem aprovar pareceres divergentes.
O caráter terminativo das comissões,
para Bernardes (1996), é restrito na
maioria das comissões permanentes
aos projetos de lei de menor reper-
cussão e não alcança os pedidos de
urgência do governo federal. Desta
forma, a maioria dos pedidos de ur-
gência vai direto a plenário, onde de-
putados são escalados para apresen-
tar parecer da tribuna, em nome de
cada comissão técnica que tem rela-
ção com o tema do projeto.

De acordo com esses autores, o
Poder Legislativo deveria pressupor o
funcionamento efetivo de um sistema
de comissões permanentes em dois
sentidos: como ambiente de decisões
especializadas, visando à qualidade do
trabalho legislativo (modelo
informacional) e como rota obrigató-
ria das proposições legislativas que vão
ser objeto de apreciação em plenário.
Para os autores, as comissões no Bra-
sil funcionam como 'órgào coletivo
apenas enquanto instância decisória
e muito pouco enquanto um locus de
elaboração e aperfeiçoamento das pro-
pos/as apresentadas; esse papel cabe
aos relatores dopro/etos, constituindo-
se. portanto, em um trabalho indivi-
dua/"(Limongi e Figueiredo, 1994:25).

Bernardes (1996) defende a tese da
não-institucionalização do sistema de
comissões corno rota obrigatória de
análise de matérias legislativas. Para o
autor, a existência de urna alta
rotatividade nos postos das comissões,
o crescimento das comissões tempo-
rárias e a interferência no processo
legislativo - e, por conseqüência, na
agenda das comissões permanentes -
definem o perfil da fraca autonomia
das comissões temáticas. Desta forma,
os deputados médios não possuiriam
incentivos seletivos, como retornos
políticos, para a especialização ou até
mesmo para a atuação em comissões
permanentes.

Todavia, é extremamente relevan-
te para um partido político e princi-
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palmente para o governo federal ter a
maioria nas comissões temáticas da
Câmara. O maior interesse dos parla-
mentares nas comissões é, obviamen-
te, a ocupação de cargos de liderança.
Esses postos de comando permitem
aos políticos obterem maior produti-
vidade para suas bases, por atuarem
em uma área de seu conhecimento,
constituindo a maneira mais efetiva de
se tornarem conhecidos entre autori-
dades governamentais. Isto porque,
sem o critério de antigüiclade seniority,
presente nas comissões norte-ameri-
canas, um deputado recém-eleito pode
se tornar presidente ou vice-presiden-
te de comissão. Basta, para tanto, que
a comissão temática esteja com o seu
partido e o líder de bancada apresen-
te o nome do deputado à Mesa Dire-
tora. Mesmo os deputados novatos têm
direito de ocupar postos em comis-
sões, visto que é obrigatória a partici-
pação nas comissões permanentes, de
acordo com as normas regimentais,
sendo facultativa nas temporárias.
Desta forma, os deputados passam a
ser membros titulares em uma comis-
são técnica e suplentes em outra.

As disputas pela liderança das co-
missões podem ser forte indício da sua
relevância na condução do processo
legislativo. Até mesmo o delineamen-
to das presidências pelos Colégios de
Líderes obedece aos interesses dos
partidos pelas matérias que tramitam
nas comissões temáticas. Como a di-
visão dos cargos de comando das co-
missões é proporcional ao tamanho
das bancadas e seus ocupantes são
eleitos nas reuniões do Colégio de Lí-
deres, a distribuição de cargos nas
comissões mais importantes obedece
a acordos entre os partidos. Aos três
vice-presidentes de cada comissão
cabe substituir o presidente nos casos
de ausência ou impedimento. A posse
na primeira vice-presidência, em ge-
ral, acompanha a norma regimental
que determina que seu ocupante seja
do mesmo partido do presidente. Essa
regra prevalece na maioria das comis-
sões.

Tradicionalmente, a maior banca-
da escolhe primeiro, e a Comissão de

Constituição e Justiça é a primeira a
ser partilhada.`

3 A Comissão de Constituição e
Justiça como ilha de
institucionalização
A idéia fundamental rio estudo do

processo decisório na Câmara dos
Deputados está diretamente relaciona-
da à compreensão da racionalidade
parlamentar. É ponto passivo na lite-
ratura sobre sistemas representativos
a noção de que o objetivo primordial
do congressista é manter-se na arena
política como força relevante, seja atra-
vés do instituto da reeleição, seja atra-
vês de cargos na burocracia federal. A
investigação fundamental para a aná-
lise da Comissão de Constituição e
justiça orienta-se para a compreensão
dos cálculos do legislador: por que os
parlamentares participam das comis-
sões permanentes?

Adotando o modelo proposto por
Santos (1997), a racionalidade parla-
mentar caminha entre dois pólos: o
voto pessoal, que procura maximizar
ganhos junto ao eleitorado, geralmen-
te através de políticas clistributivistas;
e o voto de liderança, que corresponde
à busca de recursos políticos junto aos
líderes de coalizões. A utilização estra-
tégica de seu poder de voto dependerá
dos constrangimentos institucionais do
processo decisório e da estrutura (lo sis-
tema partidário-eleitoral.

A relação entre Executivo e
Legislativo estaria mergulhada nesses
cálculos parlamentares, que ora facili-
tam a condução de políticos de go-
verno no sistema legislativo, ora apon-
tam para a defesa de demandas junto
ao eleitorado ou de políticas
corporativistas (Pereira, 1996).

O cálculo do legislador no interior
das comissões permanentes é extre-
mamente complexo. A relação entre
o voto pessoal e o voto de liderança
poder ser difícil de ser estipulada no
cotidiano da comissão. O voto de li-
derança configura-se como indicação
de posicionamento cio líder partidário
aos membros titulares da comissão. Em
uma proposição específica, o líder
orienta o comportamento de sua ban-

cada. Um voto contrário a esse
posicionamento significaria a adoção
de uma postura desconfortável em
relação à liderança ou aos demais cor-
religionários. Entretanto, o voto pes-
soal pode significar muito mais do que
a busca de políticas distributivistas ou
de demandas distritais. Essa
racionalidade pressupõe uma relação
com prefeitos, governadores, burocra-
cia estatal, financiadores de campanha,
grupos de interesses, logroll e diver-
sos outros fatores dentro de uma no-
ção de recursos políticos escassos. O
voto pessoal poderia ser definido
como tudo o que não é voto de lide-
rança.

Como as comissões permanentes
da Câmara Federal não são cotidiana-
mente acompanhadas pelo eleitorado,
devido a sua invisibilidade natural, sem
a presença constante da mídia, a ten-
dência do comportamento parlamen-
tar seria: posicionar-se de acordo com
o voto de liderança, em casos de orien-
tação de bancada; ou agir de acordo
com pressões específicas de grupos de
interesse, sejam elas internas do siste-
ma legislativo ou da burocracia esta-
tal, ou externas. Como os recursos
políticos são escassos, a especializa-
ção cio parlamentar é a possibilidade
de utilização estratégica de informa-
ções intramuros e de melhor adapta-
ção ao mercado político.

Em comissões especiais ou CPIs,
diversamente do que ocorre com 'as
comissões permanentes, o acompa-
nhamento da mídia traria recompen-
sas eleitorais para os legisladores di-
retamente envolvidos nos projetos,
quer em relatorias, quer em sua presi-
dência. A possibilidade de obtenção
de recursos políticos junto às lideran-
ças ou ao governo, como cargos no
Legislativo, nomeações ou dotações
orçamentárias para distritos específi-
cos e capital político junto aos grupos
de interesses, balizaria o comporta-
mento do parlamentar no interior da
Comissão de Constituição e Justiça.

O Regimento interno da Câmara
dos Deputados, como já foi dito, esta-
belece que os postos nas comissões
são de "propriedade" do partido. Os
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líderes podem a qualquer momento
retirar um parlamentar de urna comis-
são específica. Assim, é forte o cons-
trangimento gerado pelas lideranças
sobre o comportamento do parlamen-
tar. A saída de um deputado de urna
comissão pode ocorrer de duas for-
mas: ou ele é retirado, talvez por não
votar de acordo com as orientações
do partido; ou deseja sair, possivelmen-
te por não conseguir levantar recur-
sos políticos suficientes.

A avaliação da força institucional
de um sistema também depende do
estudo do comportamento dos seus
atores. No Legislativo, o estudo da in-
tensidade de participação dos depu-
tados torna-se crucial para a com-
preensão do funcionamento do pro-
cesso decisório. Um parlamentar sem
cargos na burocracia federal possui
pouco capital político, e a análise de
sua participação procura entender para
onde se direciona a corrida por poder
cm urna instituição. Quando o parla-
mentar mediano não possui interesse
em participar de uma arena decisória,
significa que o mínimo de regulamen-
tação não foi efetivado. Isto porque o
detentor da agenda legislativa pode
modificar o direcionamento dos tra-
balhos de urna instância de decisão
política. A inexistência de regras claras
e legitimadas para o comportamento do
ator representa um grande risco para a
participação. O tempo e a energia ne-
cessários à especialização, posterior-
mente, podem ser jogados no lixo.

A maioria dos trabalhos sobre o
processo legislativo focaliza a princi-
pal arena (te (IiSCUSSãO política: o ple-
nário da Câmara dos Deputados. Vo-
tações em plenário representam uma
importante forma de participação no
processo legislativo. Trabalhos mais
aprofundados sobre as demais instân-
cias de organização legislativa são di-
fíceis de serem realizados e têm des-
pertado menos interesse entre os aca-
dêmicos da Ciência Política.

Neste sentido, Richard Hall (1997)
realiza um novo recorte no estudo dos
sistemas decisórios. Hall propõe a aná-
lise das decisões cotidianas dos parla-
mentares e seu grau de participação

nas deliberações legislativas nos ple-
nários das comissões. A atuação dos
congressistas nessas arenas decisórias
estaria ligada à construção de coali-
zões para um pacote legislativo, pro-
jetos de emendas de lei, estratégias
parlamentares, barganhas e 1oro11. Os
cálculos dos decision makers são
balizados por racionalidade, especial-
mente em fóruns de decisões como as
comissões (an1erooms).

O autor estabelece uma distinção
conceitual extremamente relevante
para o estudo do comportamento
legislativo: preferências e intensidades
relevadas. Se as preferências dos mem-
bros são relevadas nos seus votos, suas
instensidades tornam-se explícitas atra-
vés do tempo e do esforço legislativo
que os parlamentares devotam a pro-
jetos específicos. Parlamentares são
bastante sensíveis à intensidade de
interesses do seu eleitorado, sejam eles
corporativos ou geográficosi. Assim,
quando percebem que a votação é
diretamente relevante para seu eleito-
rado, eles despendem mais tempo e
recursos políticos a seu favor.

A participação legislativa não é
determinada somente pelos interesses
do eleitorado. O comportamento do
parlamentar depende (te questões po-
líticas específicas (como as ligadas à
agricultura e ao comércio), fóruns de
decision-making (debates públicos,
negociações) e diversos estágios do
processo legislativo (subcomissões,
comissões e plenário). Assim, parla-
mentares buscariam dois objetivos:
obter benefícios eleitorais e alcançar
incumbências legislativas, para um
melhor posicionamento no mercado
político.

Além disso, os recursos legislativos
são desiguais. A alocação de poder
sobre a agenda e outros direitos par-
lamentares, o acesso a regras restriti-
vas e as vantagens processuais conce-
didas em comissões são constrangi-
mentos internos para as escolhas dos
congressistas.

A visão de Santos e Patrício (1997)
e a análise de Hall (1997) estão orien-
tadas para a interpretação cia
racionalidade parlamentar via voto

pessoal zrsus voto de liderança (San-
tos) ou benefícios eleitorais e incum-
bências legislativas (Hall). Portanto, os
objetivos dos legisladores poderiam
dividir-se em: internos - estabilizar
uma reputação favorável; ampliar o
território de influência legislativa e
aumentar os recursos políticos; pro-
mover visões particulares de políticas
que promovam interesses específicos,
sejam ideológicos, sejam
distributivistas; e objetivos externos -
responder aos importantes grupos de
interesse e ao eleitorado; aumentar sua
visibilidade local ou nacional; e anga-
riar fundos de campanha.

No entanto. OS constrangimentos
institucionais influenciam o compor-
tamento do deputado médio. A
estruturação interna do Congresso in-
centiva ou constrange a atuação do
parlamentar. Assim, as comissões per-
manentes precisam alcançar um míni-
mo de institucionalização para que
gerem interesses em produzir benefí-
cios eleitorais e/ou incumbências
legislativas. A importância da Comis-
são de Constituição de justiça, nesse
contexto, se expressa na possibilida-
de de estabelecer-se enquanto orga-
nização formal dos trabalhos
legislativos e na produção de ganhos
políticos. O objetivo do trabalho é,
assim, o de a Comissão de Constitui-
ção de Justiça efetivar-se como rota
obrigatória de tramitação dos projetos
legislativos, com regras claras e segui-
das pelas lideranças e por deputados
médios; com capacidade de produção
de especialistas (gerar e.xpeilise); e com
urna rotatividade que não desestruture
os trabalhos legislativos naquela co-
missão. A hipótese que se procura
corroborar é a valorização da CCJ en-
quanto arena institucionalizada no
Congresso Nacional.

3.1 A organização Interna do
Legislativo privilegia os
trabalhos da CCJ?

Para a compreensão do cálculo
realizado por atores políticos é neces-
sária a discriminação dos caminhos na
condução de projetos legislativos e
políticas públicas.
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Para tanto, é preciso estruturar os
pontos-chave no Congresso Nacional
que definem as estratégias e formali-
dades de tramitação, desde a constru-
ção do projeto legislativo até a apre-
cia-ção da matéria nos devidos órgãos
competentes.

A Comissão de Constituição e jus-
tiça e Redação é uma arena de veto
fundamental para a condução e
tramitação elos projetos da Casa. Se-
gundo o artigo 32 do Regimento In-
terno, a CGJ é chamada a opinar so-
bre a totalidade de proposições em
trâmite (projetos, emendas e
substitutivos) após a análise das ou-
tras comissões eventualmente desig-
nadas para apreciá-las.

"Em outras palavras, enquanto as
demais comissões podem ser chama-
das a apreciar determinada matéria,
dependendo cio assunto tratado, a CGJ
é sempre convocada a pronunciar-se,
tanto nos casos em que a matéria tra-
mita conclusivamente quanto nos ca-
sos em que a mesma deva ir ao plená-
rio, sob o prisma da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica
legislativa (e mérito, quando for o caso
daquelas matérias cuja precisão regi-
mental atribui competência temática à
mesma comissão: direito constitucio-
nal, eleitoral, civil, penal, penitenciá-
rio, processual, notarial, registros pú-
blicos, desapropriações, USO dos sím-
bolos nacionais, anistia, mandato.
etc.)". (Congresso Nacional, 1997)

Também existem casos em que a
competência da CÇJ é substituída por
seu parecer final, enunciando uma
análise de constitucionalidade,
juridiciciade e técnica legislativa. São
casos previstos no artigo 34 do Regi-
mento Interno, que estabelece Comis-
sões especiais quando o tema pode
ser analisado por mais de três comis-
sões; quando assim decide a Mesa
Diretora; e quando a matéria, por con-
tingências políticas, é urgente ou tem
requerimento de urgência (ou urgência
urgentíssima) aprovado (artigos 152 a
157), sendo pautada no plenário sem
tempo hábil para que a comissão a apre-
cie. Também nesse caso é designado
um membro da CCI para apreciá-la.

Recentes dados da Assessoria
Legislativa do Congresso Nacional in-
dicam os números relativos às maté-
rias apreciadas pela CJ:

"Se considerarmos, por exemplo,
que este órgão técnico analisa anual-
mente cerca de oitocentas matérias
(projetos de lei, de lei complementar,
de resolução, de decreto legislativo,
declarações de prejudicial idade, pro-
postas de emenda à Constituição, etc.
e que, entre essas, cerca de quatro-
centas são passíveis de parecer estri-
tamente terminativo, temos que - os
dados são da própria comissão - en-
tre cinco e dez por cento recebem
parecer pela inconstitucionalidade. No
ano de 1995, vinte e sete proposições
foram consideradas inconstitucionais;
em 1996, vinte e três. É claro que esses
números não relatam aquelas proposi-
ções que tiveram sua inconstitu-
cionalidade (não estrutural) superada
em virtude de correções (emendas)".
(Congresso Nacional, 1997:6)

A Comissão de Constituição e Jus-
tiça configura-se como um veto plae'
institucional (Tsebellis: 1997) ' e apre-
senta-se como urna arena com regras
aceitas e formalizadas pela
estruturação interna do Congresso
Nacional. A utilização de um recurso
estabelecido pelo Regimento Interno
da Câmara Federal, o caráter
terminativo, ultrapassou, no período
analisado, um grande instrumento de
controle da Mesa Diretora e do Poder
Executivo: a trarnitação em regime de
urgência e urgência urgentíssima.

Seus pareceres de admissibilidades
possuem caráter terminativo, mas as
questões relativas a mérito institucional
representam importantes proposições
e indicações para o posicionamento
dos deputados em plenário'3.

A Comissão de Constituição Justi-
ça representa uma arena de rota obri-
gatória de tramitação de projetos
legislativos e é detentora de um im-
portante poder formal de veto. Possui
jurisdições muito bem definidas e ex-
clusividade na apreciação de matérias
de admissibilidade. Mesmo sabendo
que a tramitação cm regime ordinário
configura-se como um grande
complicador para a institucionalização
dos trabalhos legislativos (Bernardes,
1996: Limongi e Figueiredo, 1995 e
1996), a Comissão de Constituição e
Justiça, por deter um grande poder de
veto e regras claras que delineiam seus
trabalhos legislativos, apresenta algu-
mas peculiaridades que a diferenciam
das demais comissões permanentes.

A CJ, por ser uma instância de
admissibilidade, configura-se como
o órgão de maior produção entre as
comissões permanentes. Mesmo com
alta produtividade, a Comissão de
Constituição e Justiça foi a esfera
legislativa de menor interferência do
recurso da tramitação urgente por
parte da Mesa Diretora da Câmara
Federal e do Executivo. A utilização
do recurso constitucional cio caráter
terminativo significa um expressivo
grau de autonomia decisória da co-
missão.

Tabela 1
Proposições apreciadas pela CCJ de 19950 20/04/1998

N2 de proposições que deram entrada na CCJ .................11.954

Proposições apreciadas .................................. . .............................. 941

Proposições apreciadas em caráter terminativo ......................194

Proposições apreciadas em requerimento de urgência .........143

Fonte: Sinopse da Câmara Federal
A análise de prejudicialidade, aprovação ou rejeição das matérias
legislativas não foi levantada.
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Tabela 2
Incidência de urgência em leis ordinárias sancionadas, segundo a

primeira comissão de apreciação. IS 1989-1994

Primeira
comissão
OCJR -
CFT
CAPR
COTO!
CDCMA
CDN
CEIC
CECD

CSSF
CVTDUI
Total

A C(J foi a comissão que obteve a
menor proporção de matérias trami-
tando em regime de urgência. Mesmo
comparando os anos de 1989-94 aos
anos de 1995-20/04/1998, e sabendo-
se que OS dados de 1998 estão incom-
pletos, os números absolutos de
tramitação em urgência foram maio-
res no último período (133 e 143). É
um dado extremamente importante,
pois sinaliza a institucionalização da
comissão, através de regras formais e
controle interno sobre a agenda cia
comissão. O menor número de pedi-
dos de urgência pode significar um
indicativo da autonomia da Comissão
de Constituição e Justiça em relação
às constantes interferências da Mesa
Diretora e do Executivo nas demais
comissões permanentes.

Incidência de urgência
Números absolutos

29	 133

41	 17
15
6

17
35
36

9
2

75	 187
Koi
	 22

55	 510

3.2 A rotatividade na CCJ

A rotatividade dos membros das
comissões permanentes é um dos ar-
gumentos dos autores que defendem
a fraca institucionalização dessa arena
de discussão legislativa. A não-perma-
nência de membros na comissão esta-
ria associada às regras que não privi-
legiam a antigüidade (senioriiy)e a es-
pecialização dos parlamentares
(Bernardes, 1996). No entanto, não há
restrição regimental para o tempo de
permanência de um congressista ria
comissão. A escolha dependerá do
interesse do parlamentar (relacionado
ao seu conhecimento na área temática
e à adequação aos interesses da base
eleitoral), da decisão do líder partida-
rio e da renovação natural cia Câmara.

O Regimento Interno da Câmara
Federal prevê, como já foi dito an-
teriormente, a "propriedade" da vaga
de membro na comissão ao partido
político.

Além de decisões relativas à
proporcionalidade partidária e car-
gos de presidência e vice-presidên-
cia, anualmente, a cada nova
legislatura é adequado à comissão o
número de cadeiras por partido.
Regimentalmente. o líder partidário,
a qualquer momento, pode substi-
tuir um membro da comissão. É im-
portante ressaltar que os dados dis-
cutidos não privilegiam o conteúdo
das matérias legislativas que são
apreciadas na comissão, nem
tampouco os votos do congressista
em plenário interno. Entretanto, en-
trevistas informais entre os secretá-
rios da ccj sugerem que as substi-
tuições dos parlamentares membros
ocorrem em períodos de votações
consideradas relevantes para a ban-
cada. Assim, o líder partidário con-
trolaria o posicionamento de seu par-
tido e de parlamentares
indisciplinados, em relação às prin-
cipais matérias em pauta na comis-
são.

Embora pareçam altos os núme-
ros de rotatividade da comissão, as
taxas anuais de permanência da CCj
são expressivas em relação às de-
mais comissões, sendo considerada
a mais estável das comissões perma-
nentes (Limongi. Figueiredo,
1996:40).

A produtividade da Comissão de
Constituição e Justiça é extremamen-
te elevada. São apreciadas cente-
nas de proposições a cada legislatura
e realiza-se, por semana, uma mé-
dia de três encontros, entre sessões
ordinárias, extraordinárias e reu-
niões diversas. Outro fator relevan-
te é a produtividade no primeiro ano
da legislatura 1995-1999. Não somen-
te na CJ, como em rodas as demais
comissões, as atividades em 1995
sobressaíram em relação aos outros
anos, tanto em relação às matérias
apreciadas quanto em número de
sessões ordinárias realizadas.

53
50
47
46
67

OME	 78
CREX	 50

Fonte: Prodasen; Banco de Dados Cebrap (ver em Limongi e Figueiredo.
1996:52)

Três projetos foram diretamente para comissões especiais, e um estava
sem informação.
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ANO

Matérias apreciadas na CCJ

ANO

CCJ

Total geral

Os trabalhos realizados pela Comis-
são de Constituição e Justiça represen-
tam urna grande parte das atividades
das comissões permanentes. A CCJ, so-
zinha, foi responsável por 31,7% das
matérias apreciadas no período anali-
sado e 18% das sessões ordinárias de
todas as dezesseis comissões perma-
nentes.

A Comissão de Constituição e Jus-
tiça, por representar um órgão de ex-
trema relevância para as discussões
legislativas, não poderia deixar de ser
cobiçada pelo governo federal e par-
tidos aliados. Embora grande parte das
matérias aprovadas pelo Congresso

1995	1996	1997	1998

654	625	420

1995	1996	1997	1998

110	65	55
544	327	422	32

Nacional seja originária do Executivo,
a ccj representa a própria expressão
da representatividade legislativa. É a
principal arena de discussão legislativa,
onde os lobbies internos têm maior
poder de barganha partidária.

Podemos concluir que a
rotatividade da CGJ não prejudica a
andamento dos trabalhos no Congres-
so Nacional. É urna arena importante
de produção legislativa e uma esfe-
ra... uma esfera expressiva de utiliza-
ção do recurso constitucional mais sig-
nificativo de interferência das comis-
sões na agenda da Câmara Federal: o
caráter terminativo.

3.3 Relatorias entre os membros
da CCJ

Nas comissões penïianentes, os tra-
balhos individuais também desempe-
nham um importante papel na condu-
çào do processo interno. A autoria e a
relatoria das proposições legislativas
representam um forte indicativo, não
só de participação, como de capaci-
dade de especialização das comis-
sões."

O trabalho especializado de análise
de proposições legislativas é, em gran-
de parte, realizado pelas relatorias. Os
relatores são responsáveis pela apresen-
tação de todos os pareceres que serão
objeto de apreciação e discussão cole-
uva no plenário da comissão.

"Nota-se que as tarefas de análise
de projetos e elaboração de pareceres
ocupam apenas parte dos membros
das comissões. A proporção de mem-
bros a ocupar tarefas de relatoria é um
indicador do seu grau de participação
no processo de decisões no interior
das comissões. A proporção de mem-
bros que relatam projetos varia de
21,8%, na CME, a 87,7%, na CCI. Nes-
ta última, a alta participação dos par-
lamentares na atividade de relatoria
pode ser explicada pelo grande nó-
mero de projetos sob sua responsabi-
lidade. ( ... )

Não há restrições quanto à atribui-
ção de relatorias aos suplentes. Estes,
porém, participam pouco dessa ativi-
dade, e de forma mais intensa apenas
nas comissões que recebem maior
volume de proposições, como a CGJ e
a CTASP" (Limongi, 1996:43).

O artigo 41 d(-) Regimento Interno
confere ao presidente de comissão a
competência de "clesign-ar relatores e
relatores substitutos e distribuir-lhes a
matéria sujeita a parecer, ou avocá-la,
nas suas faltas". É importante ressaltar
que esse processo não dependeso-
mente de interesses partidários e da
indicação e favorecirnento da presidên-
cia da comissão. Fatores como a es-
pecialização prévia do congressista,
conhecimentos na área temática e
jurisdicional, interesse e reconheci-
mento interno do parlamentar, também
orientam a distribuição de relatorias.

Tabela 3
Permanência dos membros nas comissões permanentes

1995-1996	1996-1997	1997-1998
Comissão de Constituição
e Justiça	 52	 48	68

Fonte: Secretaria-Geral da Mesa - Núcleo de Informática
A dificuldade de análise dos dados reside na inconstância do comportamen-
to de alguns parlamentares. É comum a passagem de membro titular para
suplente e vice-versa, saídas e retornos. Desta forma, foram comparadas ape-
nas os inicias de legislaturas. Os dados referem-se ao número de membros
titulares que permaneceram na comissão entre o período estipulado.

Tabela 4
Trabalhos e reuniões ordinárias da CCJ e

resultado geral de todas as demais comissões

Tramitação de proposições legislativas

Total geral das comissões	 1906	1554	1876	31

Sessões ordinárias da comissão

Fonte: Coordenação de Comissões Permanentes.
Os dados foram coletados até 06/04/98. Como a sessão legislativa de 1998
iniciou-se em 20/02/98, os números deste ano são pouco expressivos
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A análise das atas das legislaturas
de 1995, 1996, 1997 e 1998 indicam o
perfil de participação dos deputados
da Comissão de Constituição e justiça
em relatorias. O levantamento dos
dados privilegiou a legislatura da co-
missão, não coincidindo com o térmi-
no do ano fiscal determinado.

A discriminação dos dados respei-

tou o critério de separação das propo-
sições analisadas em projetos de emen-
da constitucional (PECs), considerados
de extrema relevância, projetos de lei
(PI-,,), projetos de decreto legislativo
(PDLs), projetos de lei complementar
(PLCs), ofícios, recursos,etc. Embora
as PECs representem somente 100/o18

do total de proposições do período,

são projetos que demandam mais tem-
po e recursos, sejam eles políticos ou
de especialização e conhecimento da
matéria. É comum os projetos de
emenda constitucional retomarem di-
versas vezes ao plenário da comissão
- um forte indicativo de complexida-
de da matéria e dos interesses coleti-
vos e partidários envolvidos.

Tabela 5
Distribuição de relatorias por partido

Total de prol
por partido

227
178

1.286
117
28

593
1.286
1.286

Total geral
de proj.

1.286
1.286
5.83%
1.286
1.286
1.286
1.286
0,31%
326%

r.i

Total Total dePECs

	

- geral	em%

	

139	21,58%

	

139	23.02%
13,66%

	

139	18,7%

	

139	3,59%

	

139	 O

	

139	5.03%
1,43%
8.63%

	

139	4,31%

Partido

PPB
PFL
PMDB 75
PSDB
PTB
PL
PSB
PC do B4
PT 42
PDT

Total do Partido	Total de PECS
em %	por partido

17,65%	 30
13,58%	 32

19	 139
9,909%	 26
2,17%	 5
0,07%	 O

46,11%	 7
2	 139
12	 139

1,63%	 6

Fonte: Atas da Comissão de Constituição e Justiça. Dados coletados até 26/05/98

Analisando a distribuição de
relatorias por partido, entre as propo-
sições mais simples, a participação do
PSB e cio PPB destaca-se das demais,
com 65% de todos os projetos apreci-
ados na comissão. Tanto o PSB quan-
to o PPB são partidos que possuem,
proporcionalmente, poucas cadeiras
na Câmara Federal e, conseqüente-
mente, poucas vagas nas comissões.
A distribuição de relatorias a membros
especializados dentro do partido jus-
tifica essa grande participação.

Desta forma, há uma distribuição
desproporcional de relatorias em re-
lação ao peso cio partido e da presi-
dência das comissões, visto que de-
putados de nenhum dos dois partidos
citados exerceram cargos de presidên-
cia na CcJ.

Na distribuição de relatoria de pro-
jetos de emenda constitucional, a par-
ticipação dos partidos torna-se menos
diferenciada. Os maiores partidos, ex-
cluindo o PSB e o PPB, possuem uma
participação mais aproximada da
proporcionalidade de suas bancadas
na Câmara Federal. Os destaques em
relatorias de PF.Cs passam a ser o PFL
(32) e novamente o PPB (30), repre-
sentando respectivamente 23% e 21%
do total de PECs apreciadas na comis-
são.

A clistribuiçào de cargos na comis-
são é feita respeitando a proporcio-
nalidade das bancadas partidárias e os
acordos entre os líderes de coalização
e a Mesa Diretora. Historicamente, o
PMDB foi o partido que mais vezes
presidiu a Cj; até 1994, foi o único a

presidi-la. No entanto, no governo
Fernando Henrique Cardoso, houve
maior participação de outros partidos,
como o PSDB (1996, 1998) e o PFL
(1995).

Assim, o critério de distribuição
de relatorias de acordo com o parti-
do detentor da presidência na
legislatura específica ou de
proporcionalidade partidária não se
verifica nem na distribuição de pro-
jetos mais simples, tampouco entre
os projetos de emenda constitucio-
nal.

A definição de relatorias obedece,
em sua maioria, à especialização do
parlamentar. A análise das relatorias
orientadas individualmente explica a
participação desproporcional de um
partido pequeno como o PSB.
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Tabela 6
Relatarias - membros mais participativos em PLs, PDLs, PLCs e outros

N2 Abs.	Total
Nilson Gibson PSB-PE	 570	1.286
Régis de Oliveira -PFL-SP	 78	1.286
Adhemar de B. Filho - PPB-SP	58	1.286 -
José Clerot - PMDB-PB -	36	1.286
lbrahim Abi-Ackel - PPB-MG	34	1.286
Jarbas Lima - PPB-RS	 34	1.286
Prisco Viana - PPB-BA	 32	1.286

Fonte: Atas da Comissão de Constituição e Justiça

O PPB apresenta um perfil bastan-
te participativo e homogêneo. Dos
doze membros titulares que estiveram
em algum momento na comissão, onze
relataram pelo menos dois projetos de
lei. Entre os parlamentares recordistas
em relatorias dos projetos mais sim-
ples, três são do Partido Progressista
Brasileiro.

As explicações podem estar relacio-
nadas a uma busca de maior
capacitação de recursos políticos atra-
vês das relatorias, desde o controle de
proposições específicas como proje-
tos de decretos legislativos
direcionados à concessão de canais de
rádio e televisão em municípios, típi-

cos do modelo distrihutivista, à reali-
zação de caseworks ou orientações de
sua liderança partidária, advindas de
acordos dentro da coalização formal
do governo (Coutinho, 1997), carac-
terísticas do voto de liderança.

Os recursos políticos advindos das
relatorias e da especialização parla-
mentar certamente não estão orienta-
dos diretamente para a resposta pú-
blica e a utilização eleitoral. A presen-
ça da mídia e os grupos organizados
de interesse não alcançam o cotidia-
no dos trabalhos na comissão. Somente
matérias específicas, como cassações
de mandatos legislativos, acompanha-
das estritamente pelos meios de co-

municação, OU matérias que agridam
ou beneficiem grupos corporativos
provocam a atenção de setores so-
ciais específicos.

A participação na comissão tam-
bém está associada ao modelo
informacional, no que diz respeito à
possibilidade de utilização estratégica
do conhecimento advindo da distribui-
ção de relatorias, principalmente en-
tre projetos mais complexos, como de
emenda constitucional, e ao acompa-
nhamento de sua tramitaçào ou do
exercício do poder negativo de agen-
da das comissões (esperar estrategica-
mente o momento de lançar em pauta
as proposições).

Tabela 7
Relatarias - membros mais participativos em PECs

NAbs.	Total	% do total	% no partido de origem

Régis de Oliveira -PFL-SP
José Genoíno - PT-SP
Nilson Gibson - PSB-PE
Ivandro C. Lima PMDB-PB
Prisco Viana -PPB-BA
Almino Affonso- PSDB-SP
Rodrigues Palma - PTB-MT

15
9
7
6

IEIÓ
6
5

139	 11%	 47%
139	 6,5%	 75%
139	 5,3%	 43%
139	 5,3%	 36%
139	 4,3%	 11%
139	 4,3%	 37%
139	 3,6%	 100%

Fonte: Atas da Comissão de Constituição e Justiça
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A participação em projetos de
emenda constitucional possui um perfil
um pouco diferenciado em relação às
demais relatorias. Os partidos políti-
cos possuem um esforço mais concen-
trado de participação nessas proposi-
ções legislativas. O PSB e o PT somam
12,7% das relatorias do período, fican-
do 23% com os partidos que formali-
zam a base governista (PFL, PP13, PTB,
PSDB).

Ao contrário do que geralmente
ocorre entre as presidências das co-
missões permanentes, onde os depu-
tados escolhidos são, em sua maioria,
novatos na Câmara (Limongi e
Figueiredo, 1994), excluindo o depu-
tado Régis de Oliveira - PFL, os parla-
mentares especialistas exercem do se-
gundo ao sétimo mandato. Em sua
maioria são advogados, procuradores
autárquicos, ex-ministros de tribunais,
entre outras profissões ligadas à área
jurídica. A capacidade de geração de
especialistas na CÇJ depende, além de
interesses diversos das lideranças e do
parlamentar, da exigência intensa do
Congresso Nacional na sua produtivi-
dade e agilização da tramitação dos
processos.

Entretanto, o cálculo parlamentar
que privilegia a especialização pode não
significar um estimulo para a sua per-
manência na Câmara Federal. No pleito
de 1998, cios doze legisladores especia-
listas, dez não retornaram à Casa, seja
porque não concorreram nas últimas
eleições (lbrahirn Abi-Ackel), seja por-
que estão em cargos do Executivo (Régis
de Oliveira, vice-prefeito de São Pau-
lo), ou devido à sua não-reeleição (to-
dos os demais deputados especialistas).
No entanto, o deputado José Genoíno
(PT-SP) representa uma exceção, pos-
sivelmente por conseguir estruturar
melhor a relação intensidades e prefe-
rências reveladas, entre especialização
e aparecimento na mídia.

Mesmo entre os parlamentares con-
siderados especialistas, há uma
rotatividade que, embora não interfira
na produtividade da comissão, deve ser
analisada. É interessante destacar que
há uma constante presença e ausência

entre os membros titulares, e estes pa-
recem procurar uma melhor forma de
adaptação racional ao sistema de co-
missões. A busca por recursos políticos
e reconhecimento da base eleitoral sig-
nifica a tentativa de manutenção do le-
gislador como força política relevante.
Seu cálculo pessoal será direcionado
para a procura de cargos na burocracia
estatal, em seu Estado ou em âmbito
federal. Os cálculos realizados pelos
parlamentares estão direcionados para
uma melhor relação custo-benefício. A
participação intensa e ininterrupta na
comissão pode significar uma relação
um pouco distanciada da possibilidade
de acompanhamento público do com-
portamento do parlamentar. A mídia não
está interessada no cotidiano produtivo
da comissão, os grupos de pressão
acompanham o seu dia-a-dia quando
têm interesses específicos em proposi-
ções a serem apreciadas ou que este-
jam em processo de apreciação no ple-
nário da comissão. Entretanto, essa ins-
tabilidade no posicionamento do legis-
lador não descaracteriza a capacidade
da organização em produzir especialis-
tas. É uma arena decisória técnica, com
jurisdições delimitadas e extremamen-
te produtiva, que incentiva e exige gran-
de dispêndio de tempo e energia do
parlamentar.

Conclusão
Os modelos de análise do proces-

so decisório representam apenas frag-
mentos para a compreensão do efeti-
vo comportamento parlamentar. Ne-
nhum modelo de ação congressual
adapta-se perfeitamente à realidade do
Congresso Nacional.

O modelo partidário permite ex-
plicar os objetivos da interferência das
lideranças no comportamento e na
rotatividade dos deputados membros
da Comissão de Constituição e Justi-
ça. Como, regimentalmente, possuem
a prerrogativa de substituição do mem-
bro titular, em qualquer momento da
legislatura interna da comissão, esse
recurso é utilizado estrategicamente
pelas liderancas partidárias com o ob-
jetivo de constranger o comportamen-
to do legislador com relação aos inte-

resses da bancada.
O modelo distributivista permite a

compreensão da busca de vantagens
eleitorais no comportamento do parla-
mentar, quando os cálculos do congres-
sista privilegiam o voto pessoal, em ca-
sos como a defesa de relatorias de pro-
jeto de decreto legislativo que versam
sobre concessões municipais ou recur-
sos delimitados geograficamente. No
entanto, esse modelo adapta-se melhor
às votações de maior repercussão na
mídia ou às votações nominais no ple-
nário da Câmara Federal, visto que pri-
vilegia apenas o estudo de preferências
reveladas.

O modelo informacional contribuiu
para a análise da Comissão de Consti-
tuição e .Justiça, na medida em que es-
tabelece os incentivos para a especiali-
zação no sistema de comissões perma-
nentes. A principal contribuição está em
valorizar o interesse do parlamentar na
busca de informação e especialização
para uma utilização estratégica no mer-
cado político.

Os constrangimentos institucionais
ao trabalho da CÇJ não corresponderam
à modificação das regras da comissão.
A utilização do principal recurso de
controle interno de agenda da comis-
são, o caráter terminativo, sobressaiu-
se em relação à utilização de regimes
de urgência de urna forma absoluta na
comissão e comparativa nas demais
comissões permanentes da Câmara Fe-
deral. A Comissão de Constituição e
Justiça é uma arena institucionalizada
dentro do processo legislativo, visto que,
além de configurar-se através de regras
claramente definidas, possui uma exis-
tência reconhecida legal e informalmen-
te, e exclusividade na apreciação de
matérias, sendo, dessa forma uma rota
obrigatória na tramitação de proposi-
ções dentro do Congresso Nacional.

A capacidade de institucionalização
da CCJ significa que esta deve ser ca-
paz de tornar-se uma instância decisória
durável. Essa característica não está re-
lacionada com a permanência ou a es-
tabilidade real dos membros do grupo
(Sartori, 1987).

"( ... ) um grupo durável provavel-
mente assume a perspectiva temporal
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da instituição. Assim, um grupo é durá-
vel - independentemente de seu índice
real de renovação - quando seus mem-
bros agem como se fossem permanen-
tes. O que conta é a expectativa."
(Sartori: 1987)

Assim, a rotatividade de seus mem-
bros não pode ser considerada, da ma-
neira como ocorre na comissão, como
um entrave à produtividade da CCJ e à
sua institucionalização. A Comissão de
Constituição e Justiça apresentou-se
como uma organização capaz de gerar
incentivos à participação do legislador
- não necessariamente na produção de
benefícios eleitorais, no sentido de aten-
der e reconhecer as demandas do elei-
torado, mas despertando interesses
quanto à perseguição de incumbências
legislativas ou de recursos políticos di-
versos.

Quanto ao comportamento do par-
lamentar, a C(J apresentou-se capaz de
produzir especialistas (gerar e.prnise e
uxirk-horses) de diversos partidos polí-
ticos e Estados da Federação.

Mesmo considerando a fraqueza
institucional de diversos estudos sobre
as comissões permanentes (Franco,
1996; Limongi e Figueiredo, 1995 e
1996). a Comissão de Constituição e
justiça foi capaz de se estabelecer como
uma organização institucionalizada,
como rota obrigatória de trarnitação e
geração de incentivos à participação
parlamentar.

As demais comissões permanentes
da Câmara Federal, talvez excluindo a
Comissão de Finanças e Tributação, por
ser um Órgàc) de admissibilidade, não
possuem a mesma capacidade legislativa
de condução de sua agenda interna. A
Comissão de Constituição e Justiça re-
presenta um "ponto de articulação" e
organização dos trabalhos internos do
Congresso Nacional.

"Um sistema decisório se assemelha a
um sistema de trânsito, no sentido de po-
der ser controlado por alguns cruzamen-
tos ou pontos de articulaçào estratégicos.
Portanto, a função de controle pode ser
satisfeita com relativamente poucos comi-
tês representativos - sobretudo o gover-
no e as comissões pennanentes, no parla-
mento - situados nos pontos de articula-

ção certos." (Sartori, 1987)
A CCJ caracteriza-se por sua capacida-

de de organização interna em um sistema
legislativo que permite a interferência de
diversos agentes externos. O Executivo e
oJudliciario possuem poderes legislativos,
que são utilizados estrategicamente e que
desorganizam a autonomia do Congresso
Nacional. Como Limongi e Figueiredo
(1995 e 1996) defendem, o Executivo Co-
loca-se em urna situação de preponde-
rância em face dos poderes legislativos
que possui, através de controle de agen-
da e da conseqüente facilidade de
tramitação de matérias presidenciais fren-
te à utilização de recursos como os pedi-
dos de urgência e urgência urgentíssima.

Entretanto, a capacidade organiza-
cional e os incentiv(s internos da Comis-
são de Constituição e Justiça -a diferenci-
am das demais instâncias decisórias, esta-
belecendo-a como um —cruzamento es-
tratégico, como uma ilha de
institucionalização no universo do Con-
gresso Nacional.

Bibliografia
ANTUNES, Gabriela e RIBEIRAL, Tatiana

B. (1996) "A Transição Democrática e o
Processo Institucional Brasileiro".
(mimeo)

ARNOD, Douglas (1990). The Logic of
CongressionalAction. New Haven, Yale
University Press.

ARROW, Keneth (1951). Social Choice and
Individual Values. New York, John Wiley
& Sons.

BERNARDES, Franco C. (1996). "Democra-
cia Concentrada: Estrutura do Proces-
so Decisório da Câmara dos Deputa-
dos". Tese de mestrado - Iuper.

BRASIL, (1997), Deputados Brasileiros: re-
pertório biográfico, 5Y legislatura, 1995-
1999. Brasília, Câmara dos Deputados,
Coordenação de Publicações.

(1989), Regimento interno da
Câmara dos Deputados. Brasília, Câma-
ra dos Deputados, Coordenação de
Publicações.

(1991), Constituição, Justiça,
Cidadania. Brasília. Senado Federal.
Secretaria Legislativa.

(1989). Quorum. Ano 1, n2 3,
Brasília. Senado Federal.

1997). "O Controle Prévio da
Constitucional idade na Câmara dos
Deputados'. Cadernos Aslegis 2, VI 1,
nQ 2, p.1 a 84. Brasília. Secretaria
Legislativa. Congresso Nacional.

COUTINHO, Marcelo J. V. (1997). "Coali-
zões Parlamentares nas Reformas

Constitucionais". (mimeo)
CAPORASO, James. e LEVINE, D. A.

(1992). Theories of Political Economy.
Cambridge, Cambridge University Press.
FIGUEIREDO, Argelina e LIMONGI,

Fernando (1995). "Mudança Constitu-
cional, Desempenho do Legislativo e
Consolidação Institucional". Revista
Brasileira de Ciências Sociais. NQ 29

(1996). "Congresso Nacional:
organização, processo legislativo e pro-
dução legal". Cadernos de Pesquisa
Cebrap, ng 5.

HALL, Richard. (1996). Participation in
Congress. New Haven and London. Yale
University Press.

KRAMER, Paulo R. C. e LIMA, Marta D
(1993). "Estrutura de Funcionamento
das Comissões Permanentes na Câma-
ra Federal". Universidade de Brasília,
Departamento de Ciência Política.
(mimeo)

LIMA Jr., Olavo B. (1993). Democracia e
instituições políticas no Brasil dos anos
80. São Paulo, Edições Loyola.

LIMONGI, Fernando (1994). "O Novo
Institucionalismo e os Estudos
Legislativos: a Literatura Norte-Ameri-
cana Recente". BIB, n Q 37.

LOPES Jr., Edmilson (1995). "Instituições
e mercado: considerações sobre o neo-
institucionalismo". In: Temáticas, n25/6.

NORTH, Douglas. (1990) lnstitutions,
Change and Economic Performance.
Cambridge University Press.

OLSON, Mancur Jr. (1965). The Logic of
Collective Action Public Goods and
Theory of Groups. Cambridge, Mass.
Harvard University Press

PEREIRA, Carlos (1996) The influence of
the Brazilian Party Sistem on The
Process of State Reform. Trabalho apre-
sentado no XX Encontro da ANPOCS.
Caxambu - MG

997). What are the conditions
for presidencial success in legislativo
arena in Brazil? Trabalho apresentado
no XXI Encontro da ANPOCS. Caxambu
- MG

PREZEWORSKI, Adam. (1994) Democra-
cia e Mercado no Leste Europeu e na
América Latina. Rio de Janeiro, Editora
Relume- Dumará.

SANTOS, Fabiano G. e PATRICIO, Inês
(1996). Um modelo de produção
legislativa em diferentes contextos
institucionais. Trabalho apresentado no
XX Encontro da ANPOCS. Caxambu -
MG.

SANTOS, Fabiano G. (1997). Presidente,
Partidos e Legisladores na Câmara dos
Deputados. Trabalho apresentado no
XXI Encontro Anual da ANPOCS.
Caxambu - MG.

SATORI, Giovanni. (1994). A Teoria da De-
mocracia Revisitada. Vol 1, São Paulo,
Ática.

TSEBELLIS, George (1997). "Processo

out-dez/98	 REVISTA Do LEGISLATIVO 81
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Preç.:
Da	decisório em sistemas políticos: veto
N	playeréioincialismo, parlamen-

tarismo, multicameralismo e
pluripartidarismo". In Revista Brasileira
de Ciências Sociais. n2 34

Notas
1 O conceito de participação está associa-

do à teoria da escolha racional e ao neo-
institucionalismo, teorias amplamente uti-
lizadas pela Ciência Política recente.

2 North (1990) diferencia instituições (rela-
cionadas às regras do jogo político) e or-
ganizações (que se referem à
estruturação dos times ou partes em que
se inserem os jogadores).
Para Williamson, a origem dos custos de
transação está na imperfeição da infor-
mação e na sua distribuição desigual
entre os agentes e na sua racionalidade
limitada, entendida como uma capacida-
de finita de formular e resolver problemas
de ordem econômica e social (ver em
LopesJr.. 1995).
Arnold não incorporou o conceito de
patronagem, distribuição de benefícios,
desde cargos até verbas especiais. A
principal critica que poderia ser feita ao
autor diz respeito à excessiva importân-
cia que dá à independência decisória do
parlamentar. Fatores como constrangi-
mentos institucionais, internos e externos,
não podem ser esquecidos no momento
da definição do cálculo ao ator.
Os trabalhos de Figueiredo e Limongi
(1994 e 1995) levantaram os poderes
constitucionais do Executivo e seu papel
de manipulador da agenda interna do
Legislativo. Isso será visto com mais de-
talhes no capítulo seguinte.

6 A Comissão das Comissões representa
um órgão legislativo no Congresso ame-
ricano semelhante à Comissão de Cons-
tituição e Justiça. E uma comissão per-
manente responsável pela
admissibilidade jurídica dos projetos con-
duzidos pela Casa.

A capacidade de editar medidas provisó-
rias pode ser vista como a manutenção
do poder presidencial de editar decreto-
lei. O artigo 62 da Constituição de 1988
capacita o presidente a editar MPs com
força de lei a serem apreciadas pelo Con-
gresso Nacional em trinta dias. Diferente
do decreto-lei, a ausência de um parecer
do Congresso implica a perda de efeito
legal das medidas. Entretanto, podem ser
reeditadas inúmeras vezes.

6 O pedido de urgência implica a inclusão
da matéria na Ordem do Dia da sessão
seguinte. A urgência urgentíssima signi-
fica a inclusão automática da matéria na
Ordem do Dia, para discussão e votação
imediata, ainda que iniciada a sessão. O
requerimento de urgência pode ser en-
caminhado por líderes partidários, cujas
assinaturas têm peso ponderado, de
acordo com o tamanho das bancadas que
representam.

O Executivo tem monopólio de iniciativa
de lei de várias matérias, entretanto as
mais relevantes, sem dúvida, são as que
dizem respeito às matérias orçamentári-
as e tributárias.

10 São eles: escrutínio secreto, exigida mai-
oria absoluta de votos; registro, junto à
Mesa, individualmente por chapa, de
candidatos previamente escolhidos pe-
las bancadas dos partidos ou blocos
parlamentares; e outros procedimentos
que definem desde o formato da cédula
de votação, acompanhamento dos tra-
balhos de apuração até a proclamação
do resultado final (Limongi, 1996:38).

A composição numérica e partidária das
comissões é definida, "por ato da Mesa,
ouvido o Colégio de Líderes", a cada dois
anos, no início dos trabalhos da primei-
ra e da terceira sessões legislativas de
cada legislatura. E dever e direito de todo
parlamentar integrar como titular uma
comissão (os suplentes podem integrar
mais de uma), ainda que esteja sem le-
genda partidária ou que a legenda a que
pertence não possa concorrer às vagas
existentes pelo cálculo de
proporcionalidade.
Historicamente, o PMDB foi o principal
partido na condução da presidência da
CCJ.
Os assuntos abrangidos pela CCJ em
relação ao mérito legislativo, de acordo
com o cap. IV, seção II, subseção III,
art.32 do Regimento Interno, são os se-
guintes: assuntos atinentes aos direitos
e garantias fundamentais, à organização
do Estado, à organização dos Poderes
e às funções essenciais da Justiça: ma-
térias relativas a direito constitucional,
eleitoral, civil, penal, penitenciário, pro-
cessual, notarial; partidos políticos, man-
dato e representação política, sistemas
eleitorais e eleições; registros públicos;
desapropriações; nacionalidade, cidada-
nia, naturalização, regime jurídico de es-
trangeiros: emigração e imigração; inter-
venção federal; uso dos símbolos naci-
onais; criação de novos Estados e Terri-
tórios; incorporação, subdivisão ou
desmembramento de áreas de Estados
ou de Territórios; transferência temporá-
ria da sede do governo: anistia; direitos
e deveres do mandato: perda de man-
dato de deputado, nas hipóteses dos
incisos 1, II e IV do artigo 55 da Consti-

PLs	PECs

Nabs.	567	139

%	40%	10%

tuição Federal; pedidos de licença para
incorporação de deputados às Forças
Armadas; redação do vencido em ple-
nário e redação final das proposições em
geral.

" Veto playeré um ator individual ou coleti-
vo, cuja concordância é necessária para
a definição de uma política (Tsebellis,
1997:91). Os veto players podem ser
partidários ou institucionais, quando es-
pecificados na Constituição. A definição
desse conceito é importante para a com-
preensão do cálculo dos atores políticos,
visto que estes obedecem aos caminhos
de tramitação e condução de políticas.

15 Ver em Limongi e Figueiredo: (1996:52).
As siglas correspondem às seguintes
comissões permanentes: CCJR - Cons-
tituição, Justiça e Redação: CFT - Fi-
nanças e Tributação; CAPR - Agricultu-
ra e Política Rural; CCTCI - Ciência,
Tecnologia. Comunicação e Informática;
CDCMA - Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias; CDN - Defesa
Nacional; CEIC - Economia, Indústria e
Comércio: CECD - Educação, Cultura e
Desportos: CME - Minas e Energia;
CREX - Relações Internacionais; CSSF
- Seguridade Social e Família; CTASP-
Trabalho, Administração e Serviço Pú-
blico; CVTDUI - Viação e Transportes,
Desenvolvimento Urbano e Interior.

16 Diversos projetos que são objeto de deli-
beração na CCJ são tomados como pre-
judicados por não serem considera-
dos constitucionais ou de acordo com a
técnica jurídica, legislativa ou regimen-
tal. São projetos que permitem apenas
a verificação da preferência revelada do
deputado e não da intensidade dos re-
cursos políticos envolvidos na aprova-
ção de proposições legislativas. Assim,
inúmeras proposições têm sua
tramitação prejudicada pela comissão,
representando somente um potencial de
utilização eleitoral dessas matérias. A
autoria de projetos legislativos não foi
considerada um bom indicativo de inten-
sidade de preferência e de esforço par-
lamentar.

17 A legislatura de 1995 teve início em 201
02195 e terminou em 08/03196; em 1996
foi de 12103196 a 06/03/97; em 1997 de
12103197 a 15/02198; a coleta de dados
relativos a 1998 iniciou-se em 03/03198
indo somente até 26105198.

18 Número absoluto de projetos apreciados de 20102195 a 26105198

PDLs	PLCs	OUTROS

557	85	77

39%	6%	5%

Fonte: Atas da Comissão de Constituição e Justiça
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