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Resumo: O artigo organiza e analisa os recursos procedimentais que dispõe a oposição 
parlamentar a partir da Carta de 1988. O objetivo é apresentar o comportamento estratégico das 
oposições em face do ambiente institucional, a partir de uma análise detida dos instrumentos à 
sua disposição no espaço legislativo. Constata-se que nosso sistema político conta com um 
conjunto regimental amplo e significativo para a movimentação da oposição parlamentar: 
possibilidades procedimentais nas votações nominais, e em concomitância, recursos de 
fiscalização e controle que podem ser mobilizados. Entretanto, é preciso considerar que a 
mobilização/articulação desses recursos, depende das forças e habilidade dos blocos partidários e 
de fatores críticos associados, conformando assim, sua intensidade e potencialidade - é na 
interseção entre conjuntura e estrutura, que emergem as estratégias e intenções que envolvem 
trade-offs conflitantes para os atores parlamentares.  
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Abstract: The article organizes and analyzes the procedural resources available to the 
parliamentary opposition from the 1988 Charter. The objective is to present the strategic behavior 
of the oppositions in the face of the institutional environment, based on a careful analysis of the 
instruments at their disposal in the legislative space. It appears that our political system has a 
broad and significant set of rules for the movement of the parliamentary opposition: procedural 
possibilities in roll-call votes, and at the same time, inspection and control resources that can be 
mobilized. However, it is necessary to consider that the mobilization / articulation of these 
resources, depends on the strengths and ability of the party blocs and on associated critical factors, 
thus conforming their intensity and potential - it is at the intersection between the situation and 
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the structure that strategies and intentions emerge which involve conflicting trade-offs for 
parliamentary actors.  

Keywords: parliamentary opposition; legislative; Brazilian political system. 

 

Resumen: El artículo organiza y analiza los recursos procesales de que dispone la oposición 
parlamentaria a partir de la Carta de 1988. El objetivo es presentar el comportamiento estratégico 
de las oposiciones frente al entorno institucional, a partir de un análisis detenido de los 
instrumentos a su disposición en el espacio legislativo. Parece que nuestro sistema político tiene 
un conjunto amplio y significativo de reglas para el movimiento de la oposición parlamentaria: 
posibilidades de procedimiento en votaciones nominales y, al mismo tiempo, recursos de 
inspección y control que se pueden movilizar. Sin embargo, es necesario considerar que la 
movilización / articulación de estos recursos, depende de las fortalezas y habilidades de los 
bloques partidarios y de los factores críticos asociados, conformando así su intensidad y 
potencialidad - está en la intersección entre la situación y la estructura. que surjan estrategias e 
intenciones, que implican compensaciones conflictivas para los actores parlamentarios. 
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