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Resumo: Este artigo analisa o processo decisório legislativo de vetos presidenciais pelo 

Congresso Nacional, entre 1988 e 2014, para responder às seguintes questões: O que a não 

decisão do Congresso diz sobre o Legislativo, o sistema político e o veto? Quando e como o 

Congresso decidiu sobre vetos? Consideram-se os 1.160 vetos presidenciais apostos no período 

analisado, bem como o comportamento das sete legislaturas pós-constitucionais que os 

apreciaram, em 263 sessões de vetos. Analisa-se o fenômeno de não decisão, diretamente 

vinculado ao efeito de decadência do instituto. Conclui-se que a apreciação do veto expressa um 

conflito evitado, fato mensurado pela não decisão congressual, mas também que as alterações de 

regras e procedimentos, embora não tenham solucionado o estoque de vetos não apreciados, 

apontam para uma reação do Legislativo, em face de um Poder Executivo preponderante.  

Palavra-chave: Veto presidencial; Exercício de poder de agenda; Não-decisão; Processo 

decisório legislativo; Sistema de separação dos poderes. 

Abstract: We analyze the legislative decision-making process of the National Congress for 

presidential vetoes cast during the 1988-2014 period, to answer the following questions: What 

does the Congress non-decision tell about Legislative branch, the political system and the veto 

itself? When and how the Congress decided about vetoes? All 1.160 presidential vetoes cast in 

the analyzed period were considered, as well as the behavior of all the seven post constitutional 

legislatures, in appreciating them, in 263 joint sessions. The phenomenon of non-decision, 

directly linked to the decadence of the veto for the Brazilian separation of powers system, is 

analyzed. In the appreciation of presidential veto, conflict is avoided, as illustrated by non-

decision, but changes on rules and procedures, although failing to solve the stock of non-voted 

vetoes, point to a reaction of the Legislative, in face of a predominant Executive branch. 

Keywords: Presidential veto. Agenda power. Non-decision. Legislative decision-making 

process. Separation of powers system 
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Resumen: Este artículo analiza el proceso de toma de decisiones legislativas de los vetos 

presidenciales del Congreso Nacional, entre 1988 y 2014, para responder a las siguientes 

preguntas: ¿Qué dice la no decisión del Congreso sobre el Legislativo, el sistema político y el 

veto? ¿Cuándo y cómo decidió el Congreso sobre los vetos? Se consideran los 1.160 vetos 

presidenciales, así como el comportamiento de las siete legislaturas posconstitucionales que los 

valoraron, en 263 sesiones de veto. Se analiza el fenómeno de la no decisión, directamente 

ligado al efecto decadencia del instituto. Se concluye que la apreciación del veto expresa un 

conflicto evitado, hecho medido por la decisión no parlamentaria, pero también que los cambios 

en las normas y procedimientos, si bien no han resuelto el stock de vetos no aprobados, apuntan 

a una reacción del Legislativo, frente a un Poder Ejecutivo preponderante. 

Palabras clave: Veto presidencial; Ejercicio del poder de agenda; No decisión; Proceso de toma 

de decisiones legislativas; Sistema de separación de poderes. 

1 Introdução  

A Constituição elenca prerrogativas do Presidente da República no tocante ao 

poder de legislar, entre eles as iniciativas exclusivas de projetos de lei, regime de 

urgência para tramitação, medidas provisórias com efeito imediato, e veto total ou parcial.  

O texto constitucional estabelece regras gerais de processo legislativo, incluindo 

as sessões conjuntas, em que deputados e senadores votam a mesma pauta legislativa, 

notadamente os vetos presidenciais. Sua tramitação segue o Regimento Comum do 

Congresso Nacional (BRASIL, 1970), com prazo de trinta dias para resolver sobre o veto, 

após os quais a pauta é sobrestada.  

Sob o ponto de vista jurídico do processo legislativo, o ato de vetar faz parte da fase 

constitutiva da lei (SILVA, 2007; FERREIRA FILHO, 2002). Sob a óptica constitucional, 

Legislativo e Executivo, em concurso de vontades, decidem sobre como será a legislação 

(PEREIRA, 2014), sendo o veto a expressão de um conflito entre os poderes quanto a alterações 

do status quo legal.   

Quando o veto é total, tolhe a iniciativa legiferante de modo integral. Quando parcial, a 

parte sancionada é imediatamente promulgada, já alterando o status quo; em ambos os casos, 

retorna o veto para apreciação congressual. Por essa apreciação seria possível mensurar não 

somente a discordância do Legislativo, mas também a disciplina da base da coalizão legislativa 

presidencial. 

Os procedimentos de tramitação do veto vêm sofrendo alterações, com impactos sobre o 

desempenho do Poder Legislativo em face do poder de veto do Executivo. Desde a votação 

secreta, por painel eletrônico, passando pelas cédulas únicas de votação, até voto o aberto, por 

meio de painel ou cédula, a apreciação de vetos permaneceu sendo realizada de modo raro e 

anômalo.  

Partindo-se da compreensão de que o veto somente pode ser visto como tal quando 

praticado pelo Executivo e apreciado pelo Legislativo, e diante da acumulação constante de 

estoques de vetos não apreciados, torna-se premente responder às seguintes perguntas: o que a 
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não-decisão do Congresso diz sobre o Legislativo, o sistema político e o veto? Quando e como o 

Congresso decidiu sobre vetos? 

2 Desenvolvimento 

Há relativa escassez de estudos teóricos e empíricos sobre a apreciação do veto 

presidencial, destacando-se Grohmann (2003), Lamounier (2005), e Moya (2005), que guardam 

entre si o interesse comum de explicar o veto presidencial pela perspectiva de sua produção. As 

variáveis escolhidas por esses autores oferecem modelos explicativos para a previsibilidade e 

incidência do veto, explorando seu status institucional de ferramenta de reforço do poder de 

agenda do Presidente da República. Independentemente da natureza da variável, exógena ou 

endógena, o que se mensura é a produção, previsibilidade, ou incidência, do veto. 

Aqui se oferece perspectiva inversa, ao investigar o regime de apreciação do veto pelo 

Congresso. Objetiva-se, a partir da questão inicial de mora deliberativa, explicitar o percurso 

das alterações procedimentais que levaram à incidência de diversos recursos regimentais 

(prejudicialidade, urgência, cédula de votação, entre outros). Quais seriam, afinal, os efeitos do 

comportamento do Poder Legislativo no processo decisório de veto sobre o sistema político e 

sobre o próprio instituto de veto? 

Objetiva-se compreender como o Legislativo exerce seu poder de agenda, por meio da 

expressão concreta de apreciação de vetos, bem como verificar os sinais da obsolescência do 

instituto, fato que seria cíclico (BRITTO, 1966). O estudo compreende o período da 

promulgação da Constituição em 1988, até 2014, abrangendo sete Legislaturas (48ª a 54ª). 

Concentram-se esforços explicativos nas soluções encontradas pelo Congresso Nacional 

para lidar com a reconhecida superioridade instrumental do Poder Executivo (MOYA, 2005). 

Espera-se oferecer um quadro descritivo e analítico suficiente para testar as hipóteses centrais: o 

veto é instituto juspolítico obsoleto no sistema de separação dos poderes previsto para o modelo 

clássico, e o Poder Legislativo exerce seu próprio poder de agenda lançando mão de recursos 

variados para dispor sobre sua ordem do dia.  

A hipótese relativa à obsolescência apoia-se em duas suposições: a noção inicial de que 

a apreciação do veto presidencial deveria explicar o conflito entre Executivo e Legislativo, 

noção que se contrapõe ao fenômeno de não-decisão. Se, conforme Britto (1966), a função do 

veto é de legitimação do conflito admitido, um sistema de separação de poderes pouco nítido 

seria ambiente apropriado para o enfraquecimento do instituto; a segunda suposição é a de que o 

instituto pode não mais corresponder às razões de seu surgimento, em razão da existência de um 

sistema modificado de separação de poderes. 

A hipótese relativa ao poder de agenda leva em conta a noção de que o Legislativo é 

formador do direito legislado, e tende a manter guarda sobre essa prerrogativa, mesmo em 

contextos de governos de coalizão, em que a agenda é fundida, compartilhada. Isso quer dizer 
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também que, por vias procedimentais heterodoxas, o Legislativo se capacitaria a promover o 

debate, se não pelos conteúdos, ao menos por seus tempos e termos. 

3 Método 

As informações foram prospectadas nos Diários do Senado Federal, da Câmara dos 

Deputados e do Congresso Nacional, complementadas pelo Relatório Anual da Presidência do 

Senado Federal. Os dados referentes a todas as 263 sessões conjuntas ocorridas de 1988 a 2014, 

em que se tenham pautado vetos, obtidos nas “atas das sessões de veto”, foram tabulados e 

agregados por data, em linhas, e nas seguintes colunas: ano, data, procedimento adotado, 

quantidade de vetos da pauta, resultado da sessão, observações e presidência. 

Com base nas atas, foram produzidos 27 documentos com as narrativas desses 263 

eventos, pontuando os incidentes, criações e adaptações procedimentais. Das fichas individuais 

de tramitação extraíram-se os dados referentes a cada um dos 1.160 vetos, qualificados por 24 

colunas com variáveis consideradas relevantes: tipo do veto (total parcial), presidente da 

República, autor da matéria vetada, tempo de tramitação, assunto da matéria vetada, resultado, 

entre outras. 

Ressalte-se que o quantitativo de vetos apostos não corresponde ao de vetos apreciados. 

Isso ocorre, porque alguns vetos foram desmembrados e apreciados em mais de um processo de 

votação, o que ocorreu 25 vezes em 17 vetos, de modo que o conjunto total de vetos apreciados 

é de 1.185. Para variáveis como autoria e tema, a matriz permaneceu sendo formada por 1.160 

vetos, para evitar repetições, enquanto para as variáveis relacionadas à resolução dos vetos 

(votações ou declarações de prejudicialidade) empregou-se a planilha maior. 

O cruzamento das informações dessas duas planilhas formou as unidades de análise (as 

deliberações da sessão conjunta) e suas regras de procedimento, cujos resultados são as 

alterações do status legislativo do veto, sua eventual resolução. Para cada veto parcial foram 

contabilizadas as partes efetivamente apreciadas. Assim, se um veto continha quatro partes 

vetadas, mas foi votado em painel eletrônico em uma única votação, as partes do veto, para 

efeito da presente análise, contaram um. Isto porque a contagem de parte a parte subverteria 

nossa observação da votação do veto. 

O recorte temporal compreende o período de 6/10/1988 a 31/12/2014, correspondente à 

instauração da ordem juspolítica nova, com a promulgação da Constituição Federal (BRASIL, 

1988), ao que se seguiram seis legislaturas completas. São 27 anos de um regime democrático 

sem interrupções, com quatro mandatos presidenciais, além de sete eleições para as duas Casas 

do Congresso Nacional.  

4 Resultados e Discussão 

Entre as regras constitucionais mais relevantes para essa evolução de procedimentos, 

destacam-se duas. A primeira é a mudança da concepção de veto, de negativa de sanção à ação 
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positiva de negar, que resulta na autuação da mensagem presidencial como matéria legislativa 

autônoma no Congresso. Nos regimes constitucionais anteriores, o projeto é que retornava para 

reconsideração, acompanhado das razões da negativa, agora retornam as razões presidenciais de 

veto. Essa sutileza teve consequências sobre a evolução do modo como o Congresso decide 

sobre os vetos. 

A segunda mudança de paradigma constitucional diz respeito ao quórum, e pode levar a 

confusões analíticas. Grohmann (2003), por exemplo, dedica boa parte de sua tese a explicar a 

formação de coalizões, sob o ponto de vista das dimensões e disciplinas, relacionando ao 

quórum de “derrubada” do veto. O escopo analítico empregado foi o mesmo para os dois 

períodos: 1946-1964 e 1990-2000. Ocorre que o veto pós 1988 é deliberado mediante quórum 

negativo, ao contrário do que ocorria no período democrático anterior, que reafirmava o projeto. 

Em outras palavras, o veto não é votado para que seja aprovado, mas para que seja rejeitado.  

Não existe quórum para manutenção do veto, o que significa que, atingido o quórum 

mínimo deliberativo (art. 47 da Constituição Federal – regra geral de maioria), somente nova 

maioria, dessa vez a maioria de negativas ao veto, resulta em mudanças no status quo. Não é 

necessário, portanto, uma maioria absoluta para manter vetos. Uma maioria simples o fará.  

Disso resulta que, para analisar o veto sob o ponto de vista da relação entre os poderes, 

pressupõe-se que a maioria não é desejada pelo Presidente da República (interessa-lhe a falta de 

quórum). Daí porque, ao analisar a apreciação de vetos pelo ângulo de variáveis como quórum e 

disciplina partidária, não faz muito sentido observar somente a aprovação dos projetos. O 

conjunto de regras e procedimentos adotados pelo Congresso formatou um modus operandi 

baseado na deliberação livre sobre o veto, sendo que a constrição institucional promovida pela 

regra do trancamento de pauta não foi obstáculo para a agenda do Legislativo.  O Quadro 1 

resume as transformações nas regras e procedimentos. 

 

Quadro 1 – Alterações Institucionais do processo decisório de vetos 

Legislatura Regimentais/Constitucionais Procedimentais 

48ª  Painel eletrônico 

Votação de veto parcial em partes 

Prejudicialidade de veto incluído em 

pauta 

Votação global de veto parcial 

49ª  Cédula única de votações 

50ª  Prejudicialidade de veto não pautado 

51ª Emenda Constitucional 32/2001 Discussão conjunta e concomitante com 

a votação 

52ª  Atraso da leitura do veto 

53ª  Regime de urgência regimental 

54ª Resolução do Congresso Nacional 1/2013  

Emenda Constitucional 76/2013 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Nota-se que na 51ª Legislatura surge a primeira alteração jurídica de regra, produzida 

por processo legislativo regular, ainda que atingindo de modo indireto o processo decisório do 

veto. Somente na 54ª Legislatura, aos 26 anos da Constituição, surgem alterações jurídicas 

diretamente relacionadas ao veto. Já as alterações procedimentais, para as quais concorrem 

somente o consenso e o contexto, surgem mais cedo e são mais frequentes.  

Como exposto, as primeiras se mostraram mais efetivas que as segundas. Mesmo com a 

criação do mecanismo da cédula de votações, o padrão de deliberação somente se modificou 

com a Resolução 1/2013, quando as sessões de vetos voltaram a ser frequentes.  

Quando necessário, o veto foi tomado como matéria ordinária, aplicando-se regras 

gerais do processo legislativo (requerimento de urgência, declaração de prejudicialidade). As 

raras rejeições se deram por ambos os métodos disponíveis de votação, com prevalência do 

painel eletrônico, em razão da maior visibilidade da votação, mas o ânimo de rejeitar não 

modificou profundamente o modo de regrar a deliberação. 

O histórico procedimental atesta que o Congresso não tratou do processo decisório de 

veto em um “estado de natureza legislativo” (COX, 2006). As dificuldades em lidar com agenda 

forçada de vetos cada vez mais numerosos colocaram o legislador diante de escolhas 

complexas. A evolução do estoque transferido já da primeira legislatura para a segunda gerou 

um déficit deliberativo. As soluções foram encontradas, e foram sendo adotadas pelas 

legislaturas que se sucederam, visando cumprir a tarefa de deliberação. Além disso, percebe-se 

a influência dos fenômenos externos eleitorais e político-econômicos sobre o Legislativo, dado 

que a agenda é temporalmente restrita, e os atores têm de se mover em um espaço restringido 

pelas normas.  

A 48ª Legislatura viveu três grandes processos eleitorais, uma assembleia constituinte e 

dois planos econômicos de grande vulto. A partir de então, todas as legislaturas foram 

submetidas a uma rotina eleitoral de anos pares, eleições municipais e gerais. O ritmo eleitoral 

parece ter influenciado fortemente as sessões conjuntas. 

Destacam-se as intensas modificações constitucionais da 50ª Legislatura, tendo sido 

aprovadas 19 emendas constitucionais, fortalecendo a argumentação da agenda intensa com 

redução de sessões conjuntas. O ritmo médio foi de 14 emendas constitucionais por legislatura, 

com os já conhecidos custos de aprovação, dado que se trata de processo legislativo com 

quórum de aprovação elevado (3/5 dos membros das casas em dois turnos). No ambiente 

externo, foram várias crises econômicas mundiais, afetando principalmente o mercado 

financeiro, com efeitos sobre as políticas domésticas.  

Por fim, para analisar a apreciação de vetos, recomenda-se começar pela constatação de 

que o Congresso delibera de modo excêntrico e raramente os rejeita. A contribuição do assunto 
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para a ciência política parece encontrar-se nessa característica inegável de inércia relativa. Nota-

se que, independentemente do conteúdo das criações e adaptações normativas, facilitadoras ou 

complicadoras, a deliberação congressual sobre vetos decresceu paulatinamente. Configurou-se 

o fenômeno da não-decisão, representado pela apreciação tardia, anômala ou ausente dos vetos.  

Ao final do recorte temporal amostrado, verifica-se a existência de 229 vetos 

presidenciais pendentes de deliberação (Tabela 1); menos de 3% dos 956 vetos resolvidos, o 

foram no prazo constitucional (Pereira, 2016), e menos de 30% foram resolvidos pela mesma 

legislatura. Trata-se de quase 20% de não-decisão. O estoque está congelado, conforme se viu, 

por força da Resolução do Congresso Nacional 1/2013, e o valor não decresce sem a inclusão de 

tais vetos na ordem do dia. Essa solução marca o surgimento de duas categorias de vetos, sobre 

os quais incidiriam agendas e regras diversas.  

 

Tabela 1 – Apreciação do veto – 1988-2014 

RESULTADO ABSOLUTO % 

Mantido 862 73% 

Rejeitado 27 2% 

Prejudicado 67 6% 

Tramitando 229 19% 

Totais 1185 100% 

Fonte: Sistemas de Informação do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, Diário do 

Senado Federal e do Congresso Nacional, Relatório Anual da Presidência do Senado Federal.  

 

É preciso, no entanto, compreender a evolução do rendimento que levou a esse estoque 

congelado, o grau de não-decisão, que ao fim resultou nesse considerável déficit deliberativo. A 

não-decisão foi mensurada por meio do percentual de resolução dos vetos a cada legislatura, 

distinguindo a resolução dos vetos apostos dentro da legislatura e aqueles provenientes de 

estoques herdados de legislaturas anteriores. Quanto maior o estoque herdado, maior a pauta de 

vetos antigos, retirando espaço para os vetos mais novos.  

Isso não ocorreu tão somente por não se apreciarem vetos, mas por haver a necessidade 

de se resolverem vetos sobre cujos temas sequer havia calor político para uma deliberação 

propriamente dita. Assim, chama-se “não-decisão simples” o déficit deliberativo das 

legislaturas, considerados apenas os vetos nela apostos (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Sessões: 1988-2014 – Não-decisão Simples (médias anuais) 

 Vetos da 

Legislatura 

Resolvidos da 

Legislatura 

Não-decisão 

Simples (%) 

48ª 125 77 33,2 

49ª 220 81 65,2 

50ª 152 22 90,5 
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51ª 150 17 83,4 

52ª 153 6 95,9 

53ª 207 1 99,4 

54ª 178 57 63,9 

Fonte: Sistemas de Informação do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, Diário do 

Senado Federal e do Congresso Nacional, Relatório Anual da Presidência do Senado Federal. 

 

A não-decisão quase integral dos vetos praticados no lapso da própria legislatura, ou 

não-decisão simples, foi regra para quatro das sete legislaturas estudadas. Somente a 51ª e a 54ª 

Legislaturas revertem a tendência de deixar de lado os vetos novos. A 49ª Legislatura, que teve 

dois Presidentes da República, foi a que mais vetos experimentou e mais vetos resolveu, em 

valores absolutos. A proporção da 54ª é parecida. Nota-se a nítida tendência a um maior 

percentual de não-decisão simples nas 51ª a 53ª, próximo de 100%. 

Compreender essa forma simples de não-decisão seria suficiente para compreender o 

fenômeno. Mas, os dados podem ser vistos de outra forma, ao se considerarem os estoques 

transferidos/herdados. A “não-decisão com estoques” é, portanto, a que considera o déficit 

deliberativo a partir da soma dos vetos da legislatura aos vetos do estoque (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Sessões: 1988-2014 – Não-decisão com Apreciação de Estoques Herdados (médias 

anuais) 

 
Vetos da 

Legislatura + 

Estoques (a) 

Resolvidos da 

Legislatura (b) 

Não-decisão 

com Estoques 

(% b/a) 

48ª 125 77 31,9 

49ª 264 81 45,7 

50ª 201 22 82,7 

51ª 275 17 71,1 

52ª 286 6 80,5 

53ª 338 1 76,7 

54ª 308 57 92,8 

Fonte: Sistemas de Informação do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, Diário do 

Senado Federal e do Congresso Nacional, Relatório Anual da Presidência do Senado Federal. 

 

A “não-decisão com estoques” revela distinções inexistentes na Tabela 2. Por exemplo, 

considerados os estoques, a 54ª apresenta o maior percentual de não-decisão. A 53ª tratou de um 

estoque total maior e apresenta uma não-decisão percentual, embora alta, bem menor que a 54ª. 

A 49ª apresenta uma baixa não-decisão com estoques, fato justificável talvez pelo tempo de 

Constituição em vigor.  

Uma terceira forma de se observar a não-decisão mensura o percentual de déficit 

deliberativo considerando a resolução de vetos herdados. Isso porque se nota que, em alguns 
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anos e legislaturas, o número de vetos resolvidos suplantou o de vetos apostos. Trata-se da 

“não-decisão sem estoques” (Tabela 4). Sem estoques quer dizer que a não-decisão foi 

mensurada sem se somar o estoque recebido, somando-se, no entanto, os vetos resolvidos do 

estoque herdado. 

 

Tabela 4: Sessões: 1988-2014 – Não-decisão sem Contabilização de Estoques Herdados 

(médias anuais) 

 
Vetos da 

Legislatura 

sem Estoques 

Resolvidos da 

Legislatura  

Resolvidos do 

Estoque 

Herdado 

Não-decisão 

Sem Estoques 

(%) 

48ª 125 77 4 30,9 

49ª 220 81 134 3,3 

50ª 152 22 54 64,0 

51ª 150 17 125 -98,2 

52ª 153 6 149 -10,0 

53ª 207 1 207 17,2 

54ª 178 57 22 50,3 

Fonte: Sistemas de Informação do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, Diário do 

Senado Federal e do Congresso Nacional, Relatório Anual da Presidência do Senado Federal. 

 

Essa mensuração traz as oscilações mais intensas. Os números chegam a perder o 

sentido em situações como nas 51ª e 52ª Legislaturas, em que o percentual negativo remete a 

uma não-decisão negativa, ou uma paradoxal “sobredecisão”. Convém, nesse caso, inverter a 

categoria conceitual e mensurar a capacidade de resolução dessas duas legislaturas ano a ano, 

para melhor observar o fenômeno. 

 

Tabela 5: Sessões: 1988-2014 – Resolução de Vetos – sem o estoque - 51ª e 52ª Legislaturas 

(médias anuais) 

Ano 
Vetos 

Apostos 

Vetos 

Resolvidos 

% 

Resolução  

No de 

Sessões 

1999 16 118 737,5% 4 

2000 44 18 40,9% 1 

2001 52 2 3,8% 0 

2002 38 4 10,5% 0 

2003 46 2 4,3% 0 

2004 35 142 405,7% 1 

2005 37 9 24,3% 2 

2006 35 2 5,7% 0 

Fonte: Sistemas de Informação do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, Diário do 

Senado Federal e do Congresso Nacional, Relatório Anual da Presidência do Senado Federal. 
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A Tabela 5 revela que 1999 e 2004 registram um rendimento deliberativo 

desproporcional, expresso por raras sessões conjuntas (apenas uma em 2004), nas quais 

predominaram os estoques herdados. Esse alto rendimento, quando considerado apenas o 

montante de vetos pertencentes à própria legislatura, ilustra a preferência por “estoques” frios, 

já antigos, o que demonstra que nem sempre um percentual alto de resolução afasta o caráter de 

evitamento do conflito, marca do não decidir.     

Além desse aspecto, ressalte-se que esse rendimento alto atípico trouxe reflexos 

negativos sobre a “não-decisão simples”, a omissão em deliberar sobre os próprios vetos, pois 

não houve espaço na agenda. Todos os 260 vetos apreciados naqueles dois anos foram 

mantidos. Em outras palavras, o custo de se ter deliberado sobre os vetos transferidos foi a não-

decisão nos vetos da própria legislatura, o estoque “quente”. 

Esse rendimento elevado foi obtido graças ao emprego da cédula única de votações. 

Essa conclusão qualifica a não-decisão, na medida em que indica que a utilização da cédula 

ocorreu juntamente com a redução do número de sessões, permitindo, ao mesmo tempo, 

rendimentos desproporcionais, embora o estoque transferido tenha permanecido alto. Em outras 

palavras, a não-decisão negativa da Tabela 4 para as 51ª e 52ª Legislaturas não quer dizer que 

elas foram mais efetivas, mas sim que mesmo sua efetividade é tradução de regras voltadas para 

a decisão cada vez mais episódica, sobre os vetos sobre os quais provavelmente não havia mais 

conflito.  

A análise atesta a relevância do estoque transferido, a começar do primeiro estoque 

transferido de 44 vetos. Em face dessa lógica de estoques, a capacidade de “resolução simples”, 

que leva em conta tão somente as obrigações da respectiva legislatura, foi alterada, tanto para 

menos quanto para mais, como restou evidenciado pela “não-decisão simples” (Figura 1). 
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Figura 1 – Gráfico de não-decisão por legislatura, conforme estoques. 

Fonte dos dados brutos: Sistemas de Informação do Senado Federal e da Câmara dos 

Deputados, Diário do Senado Federal e do Congresso Nacional; Relatório Anual da Presidência 

do Senado Federal.  

 

Como se vê, a capacidade de decidir sobre a agenda de vetos foi reduzida pela 

interferência dos estoques, pois, ao mesmo tempo em que se verifica um percentual de mais de 

80% de não-decisão, a não-decisão sem estoques sempre esteve abaixo, atestando uma 

preferência crescente das legislaturas por lidar com estoques “frios”, relegando os vetos mais 

recentes, sobre os quais os conflitos eram possivelmente maiores.  

 

 

Figura 2 – Gráfico de vetos: 1988-2014 – Emissões, Estoques e Resoluções. 

Fonte: Sistemas de Informação do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, Diário do 

Senado Federal e do Congresso Nacional, Relatório Anual da Presidência do Senado Federal. 

 

Evidencia-se na Figura 2 a emissão relativamente constante de vetos, resolução com 

rendimentos oscilantes, combinados com estoques crescentes. Anos que apresentam uma 

elevada resolução de vetos traduzem uma sistemática baseada em sessões raras, uso de cédula e 

vetos mantidos. A indisposição de deliberar sobre vetos traduz-se tanto em dificuldade de 

quórum (PEREIRA, 2016), de muitas sessões com baixo rendimento, quanto em raras sessões 

de veto, com alto rendimento, garantido pela cédula. Em qualquer dos casos, permanecia a 

transferência de estoques e a manutenção dos vetos. 
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Não se pode afirmar até aqui que a não-decisão sobre os vetos tenha caráter absoluto de 

inércia. É possível concluir, no entanto, que os resultados indicam uma deliberação inócua sob o 

aspecto do conflito, o que induz o raciocínio de que o veto não explica muito o conflito de 

agendas entre Executivo e Legislativo. Pode-se falar em desinteresse, arena deserta, mas não se 

pode afirmar categoricamente que esse fato se deve unicamente ao interesse dos estabelecedores 

de agenda.  

5 Conclusão 

A complexidade das regras e procedimentos é frequentemente mencionada nos estudos 

legislativos. O Legislativo inovou quando necessário, embora se tenha concluído que inovar 

procedimentos e regras alterou alguns resultados imediatos, mas não a tendência de não decidir. 

Um efeito desse não decidir chama a atenção: a mutação constitucional contra 

constitutionem (BULOS, 1996). A reiterada desobediência ao prazo constitucional para 

apreciação dos vetos constitui marca do comportamento do legislador. Analisando-se o 

fenômeno sob a óptica da escolha racional, o regime constitucional traz como marca o 

Executivo como legislador de fato e um veto obsoleto, visto não responder mais pelas funções a 

ele atribuídas.  

O poder de estatuir parece ter sido sempre acompanhado do poder de impedir. Isso não 

mudou, mas reafirma-se igualmente que o veto é um importante recurso institucional a serviço 

do Executivo na formatação da legislação. Por outro lado, o veto predominantemente parcial 

não suspensivo e não apreciado pelo Legislativo, combinado aos demais poderes legislativos 

constitucionais do Presidente da República faz dele o principal legislador.  

Ao mesmo tempo persiste a função de legitimação atribuída aos parlamentos e a 

titularidade do carimbo de democracia simbolizada pelo consenso político, em face de um 

conflito que é oportunizado pelas instituições, e fortemente mitigado pela prática dos atores 

políticos. Assim tem sido na arena do veto, hipótese aqui confirmada. Essa função carimbadora 

tem como um de seus principais símbolos a cédula, com votações massivas de vetos, quase 

todos mantidos. 

Cameron (2012) concorda que o veto pode nem chegar a ser o poder mais determinante 

nas mãos do Presidente, mas permite aferir o conflito entre os poderes na formação da 

legislação (HEPSTER, 2012). No presente caso, porém, é possível concluir que o conflito 

praticamente não comparece à arena de veto, conclusão que nem mesmo os vetos rejeitados 

excetuam. Não se trata de considerar o instituto formal decadente. Ao contrário, Grohmann 

(2003), Lamounier (2005) e Moya (2005) corroboram a efetividade do veto como ferramenta do 

Executivo. O que se aponta é que o processo de veto, plenamente compreensível apenas quando 

analisada a dimensão da apreciação pelo Legislativo, revela uma intensa modulação no instituto, 

cujas funções prescritas pela história e pela teoria foram fortemente alteradas. 
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O tempo decisório, um dos núcleos do conceito de agenda, mostrou-se muito 

significativo para justificar a omissão parcial do Congresso quanto ao veto. O Poder Legislativo 

é crescentemente questionado pela lentidão decisória. O consenso lento, marca das decisões 

coletivas, não é bem-visto. O conflito é incriminado, e os interesses são quase sempre 

traduzidos como negativos sistema. Contra as lições de Przeworski (1984), a incerteza 

democrática parece ser cada vez menos tolerada, e o foco preferencial dessa impaciência tem 

sido o tempo decisório do Poder Legislativo. Por essa razão, considera-se que a não-decisão 

sobre vetos não pode ser vista tão somente como estratégia, pura mobilização de tendências 

(SCHATTCSHNEIDER, 1957), mas talvez como um fenômeno complexo que abriga também a 

mencionada discussão.  

A fusão das funções típicas dos poderes Legislativo e Executivo parece traduzir uma 

dificuldade dos regimes democráticos concretos atuais de corresponder aos purismos teóricos 

que valoram essa separação. Se o veto tende a ser inútil em uma separação sem contraste, como 

critica Casasanta (1937), o comportamento do Congresso brasileiro corrobora essa previsão. A 

função legisladora foi exercida de modo aglutinado, sob a batuta incontestada dos presidentes 

da República que, para estruturar suas coalizões, lotaram gabinetes com agentes políticos, 

muitos advindos das Legislaturas. 

Ao mesmo tempo, se o veto tende à transposição de titularidade (Britto, 1966), vemos 

seu poder repousar sobre ombros presidenciais, com suspensividade não aproveitada pelo 

legislador, esse amálgama decisório formado por Executivo e Legislativo, na atualidade, para o 

bem ou para o mal, é o beneficiário do poder de veto no Brasil de hoje, e forja um novo sistema 

de separação de poderes. Em termos de atores institucionais, pode-se afirmar que os titulares 

desse poder são os presidentes da República e do Congresso Nacional. 

Cameron (2000), estudando as barganhas entre Executivo e Legislativo em governos 

americanos divididos, questiona a importância do sistema de separação dos poderes, concluindo 

que se trata de um sistema essencialmente presidencial, com a existência de dois ramos 

separados, cuja marca mais distinta são as trocas entre si. O presente estudo revela que, para o 

caso estudado, essas trocas não se deram à luz do processo decisório do veto, mas em jogos 

ocultos (TSEBELIS, 1998).  

Essa conclusão corrobora Grohmann (2003), com o conceito de apoio mútuo, e 

Lamounier (2005), com o de reciprocidade estratégica, visando à compreensão do sistema 

presidencialista brasileiro, com as interações marcadas pela prática dos jogos ocultos. Em 

comum entre essas conclusões está a constatação de que o sistema apresenta um desempenho 

superior ao esperado pela teoria, apesar das críticas.  

Se as funções do Executivo podem estar se confundindo com as funções da Legislatura, 

para facilitar a ação de governar, parece desarrazoada a perplexidade quanto aos seus efeitos, e é 

curioso que essas perplexidades gerem pressupostos de desequilíbrio como considerável parte 
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da literatura científica tem preferido. O que salta aos olhos é a percepção de que o modelo de 

decisão delineado não é aquele desenhado pelo constituinte, mas outro, forjado a partir de um 

comportamento que pode ser taxado de antiinstitucional, supressor de conflito e fortemente 

indicativo de um sistema político distinto de grande parte das prescrições teóricas.  

Ao mesmo tempo, também é certo que na formação do gabinete do Executivo é comum 

a predominância de parlamentares, ocupando ministérios e empresas públicas, verificando-se 

claramente o exercício indireto atípico de funções executivas por parte de membros do 

Legislativo. Santos (2006) avalia essa prática a partir da constatação dos Presidentes formarem 

gabinetes com sua coalizão eleitoral – mensurado pela Taxa de Coalescência (Amorim Neto, 

2000). Apesar do esforço de formação de ministérios baseados nos partidos da eleição, a 

disciplina partidária garantida pela coalescência decresce ao longo do mandato e por vezes 

também em razão do distanciamento ideológico. A cooperação não seria dada, mas induzida por 

meio dos recursos partidários de agenda.   

O veto reafirma a tendência de formação de amálgama decisório, ao mesmo tempo em 

que se apresenta como poder reativo excedente para o Executivo, temporariamente deformado 

com referência às origens do instituto, em favor de uma governabilidade desejável.  

Montesquieu assinalava que “O poder executivo [...] deve tomar parte na legislação por 

meio de sua faculdade de impedir, sem a qual será logo despojado de suas prerrogativas. Mas se 

o Legislativo participa da execução, o Executivo será igualmente perdido.” O aspecto curioso 

desse trecho do Espírito das Leis é que a vida dos Estados democráticos de direito 

contemporâneos é marcada pela infusão institucional. Uma mistura de funções e papéis em que 

o presidencialismo produz acordos baseados na formação do gabinete com elementos advindos 

do Legislativo. Ou seja, tanto o Executivo prevalece na função legislativa, quanto o legislativo 

participa da função executiva na formação dos ministérios. 

Dado que o Congresso, mesmo inovando procedimentos e regras, não decide sobre o 

veto, seria ele um instituto obsoleto? O comportamento do Congresso Nacional no período 

estudado inutiliza e deforma o instituto, ao menos temporariamente, e consequentemente 

modifica o sistema político, visto tratar-se de instituto central ao freio e contrapeso na formação 

da lei.  

Conclui-se que o veto atual do sistema político pátrio não é veto no sentido original, 

consideradas suas raízes institucionais e o trato deliberativo concreto dado pelo Congresso 

Nacional. Foi exercido fartamente pelo Executivo, e não foi apreciado pelo Legislativo (exceto 

em casuísmos). Revelou-se uma adaptação às exigências contemporâneas do tempo decisório 

político, expresso em uma espécie de emenda supressiva, cuja superação é seriamente 

dificultada pelo quórum para rejeição.   

O veto no sistema político brasileiro, ainda que aparente ser um instituto decadente, 

tendente à obsolescência, e causador da inversão da reatividade do Executivo para Legislativo, 
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ainda é relevante para explicar aspectos essenciais dos sistemas políticos baseados na separação 

dos poderes que, no entanto, permitem que o poder de legislar seja exercido com a participação 

dos dois poderes, sob a batuta do Presidente da República, com as bênçãos dos principais atores 

do Legislativo. 

Os resultados obtidos confirmaram a suposição inicial de que, apesar das concepções 

ideais dos sistemas políticos, cujo desiderato último parece ser a justiça (bandeira perene dos 

sonhadores democráticos), há que se compreender melhor os modelos forjados da experiência 

histórica, construída com a prática e que, no caso do veto brasileiro, têm muito a acrescentar aos 

modelos e suas concepções.  
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