
 

 

QUEM RELATA? O PERFIL DOS RELATORES NA CDH DO SENADO FEDERAL 

(2005-2018) 

 

WHO REPORTS? THE PROFILE OF THE RAPPORTEURS AT THE HRC OF THE 

FEDERAL SENATE (2005-2018) 

 

¿QUIÉN INFORMA? EL PERFIL DE LOS RELATORES EN EL CDH DEL SENADO 

FEDERAL (2005-2018) 

Jonatas Nogueira Aguiar de Souza e Silva 

Bruno de Castro Rubiatii 

Resumo: Nos estudos Legislativos, há uma crescente agenda de pesquisa sobre as comissões. 

Esse trabalho busca analisar a expertise e o perfil sociopolítico dos relatores da CDH do Senado 

Federal, objetivando contribuir para a agenda de pesquisa de Comissões no Senado Federal. Os 

dados foram coletados no site do Senado Federal, na área sobre a atividade das comissões, 

assim como nos Relatórios Anuais da Presidência, destacando: 1) composição da Comissão; 2) 

relatorias na Comissão; 3) expertise e perfil dos relatores, cobrindo de 2005-2018. A partir da 

análise desses dados foi possível notar um alto controle das relatorias pelo PT. Somado a isso, 

há uma distribuição desigual de relatorias em termos partidários e regionais; os relatores 

possuem alta escolarização e que professores apresentam relatórios mais frequentemente. 

Assim, foi possível traçar um perfil sociopolítico dos relatores da CDH do Senado nos eixos 

partidário e de expertise 

Palavra-chave: Sistema de Comissões; Senado; Relatorias; perfil sociopolítico; Comissão de 

Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH).  

Abstract: In legislative studies, there is a growing agenda for research on commissions. This 

work seeks to analyze expertise and the socio-political profile of the HRC rapporteurs of the 

Federal Senate, aiming to contribute to a research agenda of Commissions in the Federal Senate. 

The data were collected on the Federal Senate website, in the area about the activity of the 

commissions, as well as in the Annual Reports of the Presidency, highlighting: 1) composition 

of the Commission; 2) rapporteurships at the Commission; 3) expertise and profile of the 

rapporteurs, covering 2005-2018. From the data analysis, it was possible to notice a high control 

of the reporting by PT. Besides, there is an uneven distribution of rapporteurships in the party 

and regional terms; the rapporteurs have high education levels and teachers produce more 

frequent reports. Thus, it was possible to draw a socio-political profile of the Senate HRC 

rapporteurs on the party and expertise axes. 

Keywords: Commission System; Senate; Rapporteurships; socio-political profile; Commission 

on Human Rights and Participatory Legislation (HRC). 

Resumen: En los estudios legislativos, hay una agenda creciente para la investigación sobre 

comisiones. Este trabajo busca analizar la experiencia y el perfil sociopolítico de los relatores 

del CDH del Senado Federal, con el objetivo de contribuir a la agenda de investigación de las 

Comisiones del Senado Federal. Los datos fueron recolectados en el sitio web del Senado 

Federal, en el área sobre la actividad de las comisiones, así como en los Informes Anuales de la 

Presidencia, destacando: 1) composición de la Comisión; 2) relatorías en la Comisión; 3) 
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experiencia y perfil de los relatores, que abarca 2005-2018. A partir del análisis de estos datos, 

se pudo notar un alto control de los reportes por parte del PT. Además, existe una distribución 

desigual de relatorías en términos de partido y regionales; los relatores tienen un alto nivel de 

formación y los profesores informan con mayor frecuencia. Así, fue posible trazar un perfil 

sociopolítico de los relatores del CDH del Senado en los ejes de partido y pericia 

Palabras clave: Sistema de comisiones; Senado; Relatorías; perfil sociopolítico; Comisión de 

Derechos Humanos y Legislación Participativa (CDH). 

 

1 Introdução  

Com a Constituição de 1988, o funcionamento do presidencialismo brasileiro passa a 

ser explicado a partir de dois novos eixos. Primeiro, no Legislativo as atividades foram 

centradas nos Líderes Partidários, Mesa Diretora, que centralizam as decisões, tendo um maior 

controle interno sobre o processo legislativo comparado como período 1946-1964. Somado a 

isso, há um Executivo com fortes poderes legislativos, o que lhe dá maior controle sobre a 

agenda legislativa e maior capacidade de induzir cooperação através da utilização estratégica 

das prerrogativas administrativas, orçamentárias, patronagem, Pedido de Urgência, Medidas 

Provisórios e veto total e parcial. (FIGUEIREDO E LIMONGI, 1998; SANTOS, 2002, 2003, 

2006; POWER, 2015). 

Dentro desse novo desenho institucional, destacava-se o poder de definição de agenda 

pelo Executivo, com fortes prerrogativas para impor sua agenda “a agenda política atual assume 

contornos de uma agenda imposta” (Santos, 2003, p. 60). Ponto este redesenhado por Freitas 

(2016) que demostra que a preponderância do Executivo em impor agenda é compartilhada com 

os demais partidos que fazem parte da coalizão e estão nos Ministérios, formando uma agenda 

compartilhada. Além disso, os poderes que antes vistos como meios de contornar o Legislativo 

não possuiriam esse caráter. As Medidas Provisórias (MP), muitas vezes vistas como medidas 

unilaterais, são modificadas no interior do Legislativo “cabe destacar que mesmo nas medidas 

provisórias [...] são objeto de contribuição expressiva do Legislativo. O Legislativo é 

responsável por 40% do texto das leis geradas por esse tipo de projeto” (Freitas, 2016, p. 63). 

O poder de urgência que também é comumente visto como meio para primar as 

preferencias do Executivo (devido ao caráter célere) e de contorno das Comissões, é objeto de 

maior atuação dos parlamentares: “o que se verifica é que a ocorrência ou não de urgência não 

afeta o número de alterações realizadas no Legislativo, ao contrário, projetos com urgência são 

mais alterados do que os sem urgência” (FREITAS, 2016, p. 77).  

Por fim, referentes as comissões, Freitas (2016) destaca que de todas as 1588 

proposições do Executivo transformadas em Lei de 1988 a 2010, 45% tiveram seu parecer 

aprovado dentro das Comissões permanentes, e 55% tramitaram em regime de urgência e, 

destes 55%, 22% só tiveram a urgência após o tramite ordinário nas Comissões. Ou seja, 67% 

das propostas do Executivo tiveram tramite dentro de Comissões. O que demostra uma 
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centralidade na atividade legislativa dentro das Comissões Permanentes. 

Tal centralidade, tem relação com os novos poderes que as Comissões ganharam no 

pós-88, tal mudança decorre da sua:  

nova competência, denominada “poder conclusivo das comissões” na 

Câmara dos Deputados e “poder terminativo das comissões” no 

Senado Federal, provocou a descentralização dos trabalhos no 

Parlamento brasileiro, pois a aprovação e a rejeição de matérias 

passaram a ocorrer não apenas no Plenário, mas também no âmbito 

das comissões (AMARAL, p.149, 2011). 

Sendo assim, as Comissões desde a redemocratização desempenham papel fundamental, 

com uma atuação descentralizada e temática, distinta do plenário. Nisto destaca-se que a 

composição das comissões é feita de forma proporcional ao plenário, assim como a seleção dos 

seus membros é feita pela mesa diretora após indicação dos líderes partidários. Dessa forma, as 

Comissões são lócus deliberativos dentro das Casas Legislativas, haja visto que toda matéria 

deve passar por pelo menos uma Comissão permanente (mérito e admissibilidade) e uma 

temática.  

Além disso, Almeida (2015,2019) afirma que as comissões nas últimas décadas 

passaram por transformações na atuação, onde destaca-se a proeminência de proposições de 

origem parlamentares e comissionais, assim como em frequência de deliberação houve um 

aumento das decisões finais tomadas pelas comissões da Câmara dos Deputados. 

Dessa forma, se observa uma atuação proeminente das Comissões brasileiras, tanto na 

Câmara dos Deputados como no Senado Federal. Sendo elas responsáveis por emitir pareceres 

técnicos para aprovar, alterar (emendas e substitutivos), rejeitar e prejudicar projetos. Sendo 

assim, é importante estudar a atuação das comissões. Nisto é visto um crescimento dos estudos 

sobre as comissões do Senado Federal no Brasil nos últimos anos (LEMOS, 2008; LEMOS; 

RANINCHESKI, 2008; SILVA, 2016; PEREIRA, 2019; SOUZA E SILVA, 2019; FERREIRA, 

2019; RUBIATTI e SOUZA E SILVA, 2020). Sendo assim, este trabalho visa contribuir para a 

agenda de pesquisa de Comissões no Senado Federal, com a análise da expertise e perfil dos 

relatores da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) do Senado 

Federal, contrastando o perfil desses relatores com o perfil de composição da Comissão.  

 

2 Relatores e comissões no processo legislativo brasileiro 

Uma das perspectivas para o estudo da organização do legislativo é o chamado modelo 

informacional. Formulado para a análise do Congresso norte Americano, esse modelo, grosso 

modo, parte do princípio da incerteza: parlamentares buscam a reeleição e, para atingir esse 

objetivo, precisam realizar políticas que potencializem suas chances de vitória; porém há 

incerteza sobre os efeitos das alternativas políticas a serem adotadas. Dessa forma, o legislativo 
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se organizaria de forma a garantir a criação de informação e o seu compartilhamento entre os 

legisladores. Essa geração e compartilhamento das informações é delegada para conjuntos de 

parlamentares que se especializam em determinadas áreas de políticas, isso se dá através das 

Comissões (RUBIATTI, 2019).   

Ao tratar do caso brasileiro, Santos e Almeida (2005) destacam o “Problema 

informacional” que ocorre dentro das Congresso. Diante da organização centrada nos Líderes 

partidários, Colégio dos Líderes e Mesa Diretora, os autores destacam que os parlamentares 

enfrentam dificuldades no que tange a estruturação institucional do Legislativo para aquisição e 

distribuição de informação “No que tange aos incentivos individuais, o cerne do argumento diz 

respeito à inexistência de mecanismos endógenos de formação de especialistas em políticas 

pública” (SANTOS e ALMEIDA, 2005, p. 697). Nisto ele destaca que, uma provável solução 

para este problema ocorreria via “partidarização” através da nomeação de ministros de partidos 

da coalizão. Pois estes deteriam a expertise burocrática onde haveria este espaço para 

diminuição de incertezas. Porém, essas indicações partidárias aos ministérios não tornam os 

ministros agentes perfeitos dos parlamentares: “o que nos leva a crer que, havendo conflito de 

interesse entre o governo e sua base parlamentar em torno de uma política pública qualquer, 

aquele tem amplo incentivo para fazer uso estratégico da sua vantagem informacional em 

benefício próprio” (SANTOS e ALMEIDA, 2005, p. 268) 

Mesmo havendo um grande aparato burocrático do Executivo com os Ministérios, estes 

ao mandar legislação enfrentam uma Casa com uma elevada fragmentação partidária, tendo 

partidos de base e oposição, nisto não é estratégico compartilhar toda as informações sobre 

determinada política na medida que a oposição possa obstruir a pauta. Como o objetivo de todo 

parlamentar é se reeleger, o uso estratégico de informação é utilizado ao mandar legislação. 

Assim, o governo não cederá informação que possa o comprometer. Ou seja, “não sendo seus 

interesses e valores coincidentes com os do legislador, o especialista é incapaz de se 

comprometer a não manipular a sua informação” (SANTOS e ALMEIDA, 2011, p.27). Assim 

como, “o legislador também é incapaz de se comprometer com uma decisão mais favorável ao 

especialista, em troca de melhor informação (SANTOS e ALMEIDA, 2011, p.27).  

Dessa forma, o Legislativo necessita de meios para a obtenção de informação para a 

diminuição de incertezas. Nisto as Comissões entram como ponto chave na obtenção de 

informação, pois havendo demanda por informação pelo plenário há incentivos para que as 

comissões atuem como agente informacional. Para isto, é desejável que a Comissão tenha a 

presidência ocupada por um partido de oposição e o relator escolhido seja moderado para que a 

informação compartilhada não seja extremada (SANTOS e ALMEIDA, 2005). Assim, “o 

processo legislativo ordinário, quando apoiado por comissões oposicionistas, permite ao 

plenário tomar decisões melhor informada e, assim, reduzir perdas decorrentes da sua 

desinformação” (SANTOS e ALMEIDA, 2011, p. 35). 
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Destaca-se também que “Ao dividir as pastas ministeriais, o Presidente está firmando 

um contrato com os partidos irão compor a coalizão [...] a agenda do Executivo deixa de ser 

exclusivamente do Presidente e passa a refletir as preferências dos partidos que compõem a 

coalizão” (FREITAS, 2016, p.60). Assim, a agenda é compartilhada e os Ministérios são 

agentes informacionais e propositivos do governo. Dentro disso, destaca-se que dentro do 

Legislativo ainda ocorrem alterações nas pautas do governo, “os relatores se destacam como 

autores dos dispositivos do Legislativo, sendo responsáveis por pouco mais que 80% das 

alterações” (FREITAS, 2016, p.81). Ou seja, mesmo a agenda sendo definida pelo partido do 

governo e os da coalizão, a atuação do Legislativo é alta e significativa. 

Além disso, se observa a importância da atuação dos relatores. Nisto, destaca-se os seus 

poderes:  

no parecer, o relator tem liberdade para aceitar, rejeitar e emendar a 

proposição inicial ou, até mesmo, acatar as sugestões apresentadas por 

outros parlamentares. Ademais, se não estiver suficientemente 

convencido a respeito das consequências da aprovação da proposição, 

o relator pode requerer, dentro do prazo que lhe é concedido, a 

realização de audiências públicas para debater o conteúdo da 

proposição (AGUIAR, 2013, p.149). 

Ainda sobre a atuação das Comissões, Almeida (2019) demostra que a partir dos anos 

2000 as Comissões apresentam mudanças no seu comportamento, a chave dessa mudança 

ocorre segundo o princípio de governo condicional, onde coalizões heterogêneas tem mais 

incentivo a delegar poderes as comissões na medida que o plenário da casa tem o mediano 

similar ao mediano da coalizão, de forma que ocorra o mútuo monitoramento:  

Esse monitoramento mútuo possibilita a resolução de eventuais 

problemas de agência decorrentes da delegação entre parceiros com 

preferências heterogêneas. Por isso, aposta-se que, no contexto do 

presidencialismo de coalizão, no qual o presidente é o líder em última 

instância da coalizão de governo, opere lógica semelhante – uma 

forma de governo presidencial condicionado (ALMEIDA, 2019, 

p.419-420). 

Por fim, se observa a multiplicidade de formas de atuação das Comissões, sendo 

governistas ou oposicionistas (SANTOS e ALMEIDA, 2011). Elas também funcionam como 

agentes informacionais (SANTOS e ALMEIDA, 2005). Aprovam, rejeitam e alteram as 

propostas que chegam nelas mesmo havendo a possibilidade de urgência (FREITAS, 2016). 

Tem a possibilidade de aprovar sem anuência do plenário (AMARAL 2011). Demostram-se 

lócus de atuação individual, informacional e partidária, dessa forma são importantes objetos de 

análise.  

 



Jonatas Nogueira Aguiar de Souza e Silva e Bruno de Castro Rubiatti 

Simpósio Interdisciplinar sobre o Sistema Político Brasileiro & XI Jornada de Pesquisa e Extensão da Câmara dos 

Deputados   6  

3 Materiais e Método 

Para a realização deste trabalho, foram coletados dados sobre: 1) a composição 

sociopolítica da Comissão; 2) relatorias votadas na Comissão; 3) expertise e perfil sociopolítico 

dos relatores. Os dados foram obtidos no site do Senado Federal, na área sobre a atividade das 

comissões, onde foi coletado todos os relatórios da CDH, nisto foram computados os relatórios 

aprovados. Complementarmente, foram coletadas informações dos Relatórios Anuais da 

Presidência (RAP) e ne seção de biografias dos Senadores no site do Senado. Com isto, foi 

possível criar o perfil dos parlamentares que compõem a Comissão, assim como dos relatores 

designados no período de 2005-2018, podendo analisar o perfil destes verificando a expertise e 

perfil sociopolítico. 

Sobre o perfil dos senadores, a coleta consistiu na obtenção das informações no site do 

Senado Federal na área de biografia do parlamentar, coletando as informações sobre experiência 

prévia, ocupação de cargos eletivos, número de mandatos, profissão declarada e região. Assim, 

se obteve a visão da composição dos senadores titulares da CDH. Referente aos relatórios, 

foram coletados todos os relatórios aprovados na Comissão – que totalizam 680 – e os 

parlamentares que relataram as propostas e os seus partidos. A base de expertise e perfil 

sociopolítico da CDH, foi feita a partir da coleta de todos os relatores que tiveram seus 

relatórios votados na comissão, assim como dos seus partidos, nisto foi complementada a base 

com as informações de expertise e perfil sociopolítico.    

 

4 Resultados e Discussões 

Tendo em vista a importância da atuação das Comissões no pós-88, essa seção analisa o 

perfil dos relatores da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) do 

Senado Federal. Nisto, se observa na tabela 1 que a composição dos relatores na Comissão em 

todo período teve 19,4% de parlamentares do PT, 16,3% MDB/PMDB e 10,2% do PSDB, o que 

corresponde em certa frequência a composição da CDH: segundo Souza e Silva (2019) 20,7% 

(PT), 20% (MDB/PMDB) e 12,4% (PSDB). A mudanças nas frequências é decorrente de 

relatorias feitas por senadores suplentes na Comissão.  

Tabela 1 – Distribuição de relatores e relatórios por partido (porcentagens) 
Partido Relatores Relatórios 

PT 19,4 48,8 

MDB/PMDB 16,3 6,8 

PSDB 10,2 6,3 

DEM/PFL 9,2 2,5 

PDT 6,1 6,2 

PL/PR 6,1 2,8 

PTB 5,1 2,9 

PSB 4,1 4,3 

PSD 4,1 3,1 

PSOL 3,1 1,6 
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PCdoB 2,0 0,4 

PRB/PMR 2,0 1,5 

PSC 2,0 2,1 

PV 2,0 6,6 

PODEMOS 2.0 1,2 

PMN 1,0 0,4 

PP 1,0 0,9 

PPS 1,0 0,9 

PROS 1,0 0,3 

PMB 1,0 0,1 

S/P 1,0 0,3 
Fontes: elaboração própria a partir do site do Senado e RAP. 

 

Destaca-se ainda o alto número de matérias relatadas pelo PT, tendo 48,8% das 

relatorias o partido demostra alto controle das relatorias na Comissão. Somado a isso, observa-

se que o partido apresenta uma grande concentração de relatórios em alguns relatores: 19,4% 

dos relatores são desse partido, mas quase a metade dos relatórios foram feitos por seus 

membros. Tal controle decorre da presidência da comissão, que esteve 66,7% ocupada por 

senadores do PT (Souza e Silva, 2019). O controle de relatorias por um partido numa Comissão 

destaca o modelo partidário de organização legislativa, onde se destaca que o partido 

majoritário, ao ocupar os principais postos do Legislativo, controla a agenda aprovando 

políticas que garantem boa reputação frente o eleitorado, sendo as Comissões os espaços para 

essa atuação (RUBIATTI, 2019). 

Dentro disso, é importante destacar que o MDB/PMDB possui 16,3% dos relatores, 

porém 6,8% de relatórios, mesmo sendo base do governo até o momento de crise de 2016 e 

depois sendo o governo, este não recebe frequência alta de relatórios. Isso demostra o poder da 

presidência da CDH que, em 2017-2018, esteve nas mãos do PT, assim como sua capacidade de 

indicar relatores do próprio partido e coalizão: “no mandato Dilma Rousseff, a coalizão de 

governo foi responsável por mais de 70% dos relatórios votados na CDH. Porém, esse quadro 

muda com a entrada do governo Temer, quando a participação dos partidos da base governista 

cai para entre 15 e 27% aproximadamente” (RUBIATTI e SOUZA E SILVA, 2020, p.88). 

Outro ponto a destacar, é o pluralismo de partidos relatando na CDH sendo no total 20 

partidos que relataram de 2005-2018.  Por fim, o PSDB partido de oposição dos governos 

petistas é terceiro maior relator com 6,3% dos relatórios, o que demostra que mesmo com a 

predominância dos partidos da coalizão, há espaço para oposição. 

Dentro dessa distribuição de relatorias, destaca-se a quantidades de relatórios feitos por 

senador. Na tabela 2, se observa que 121 relatórios foram emitidos por 1,2% dos relatores, o que 

corresponde a apenas um senador: Paulo Paim (PT), tal dado demostra a grande importância que 

esse parlamentar dá a pauta de Direitos Humanos: além de ocupar a cadeira de presidente 7 

vezes e da vice-presidência por 4 vezes, ele relata 17,8% das matérias da Comissão. Tal 

atuação, destaca ainda sua possível atuação como agenda holder dentro da comissão:  
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Um parlamentar que atua como agenda holder não o faz apenas 

quando é relator. Pode ser o próprio autor que acompanha a tramitação 

de sua proposição, participando ativamente das discussões e 

negociações, servindo de ponte ao(s) relator(es) ao longo do processo. 

Pode ser, também, o parlamentar no exercício de função similar à 

relatoria, como a coordenação de um grupo de trabalho ou mesmo o 

presidente de uma comissão, seja quando avoca a si a relatoria de uma 

matéria, seja quando contribui ativamente na condução das discussões. 

(SILVA e ARAÚJO, 2013, p.22). 

Tabela 2 – Porcentagem de relatores a partir do número de relatórios votados 

Número de Relatórios Porcentagem de Relatores 

Um 16,7 

Dois 27,4 

Três 9,5 

Quatro 10,7 

de 5 a 10 14,3 

de 11 a 20 14,3 

de 30 a 49 6,0 

121 1,2 
Fontes: elaboração própria a partir do site do Senado e RAP. 

 

Dentro disso, os parlamentares que relataram mais vezes, além de Paulo Paim, são: 1) 

Regina Souza, PT com 49 relatorias; 2) Paulo Davim, PV com 43 relatorias; 3) Ângela Portela, 

PT, mas com migração para o PDT em 2017-2018, com 38 relatorias; 4) Flavio Arns, PT, que se 

transfere para o PSDB em 2010 com 32 relatorias e 5) Ana Rita, PT com 30 relatorias. Tais 

dados demostram os senadores que receberam mais pautas para relatar dentro da CDH, juntos os 

6 senadores relataram 46% das matérias da Comissão. Importante destacar que 27,4% dos 

relatores emitiram chegaram a emitir 2 relatórios e 16,7% dos relatores emitiram somente 1 

relatório na CDH. Tal fato, pode estar associado a volatilidade de senadores na Comissão, “visto 

que metade da comissão nem chega a 2 anos (1 mandato), sendo a média de permanência de 

3,03 anos” (SOUZA E SILVA, 2019, p.102). 

Referente a média de relatórios por parlamentar, o gráfico 1 mostra que o PV aparece 

com a média de 22,5 relatórios, tal dado apresenta esta frequência devido ao fato de haver 2 

senadores desse partido que relataram na CDH: Paulo Davim (43) e Marina Silva (2). O PT 

detém a média 17,5 relatórios por parlamentar. Observado pela média geral, percebe-se que a 

distribuição de relatorias segue lógica partidária, nisto se destaca-se que “a participação dos 

partidos membros da coalizão é alta, sempre acima dos 50% com o máximo em 75% no Lula II. 

Também é visto que a participação é maior nos segundos mandatos de Lula e Dilma. Tais dados 

demonstram o empenho da coalizão em participar das relatorias” (SOUZA E SILVA e 

RUBIATTI, 2020, p.18). Assim se observa que de acordo com o tamanho do partido e o número 

de matérias relatadas o PT e PV se destacam. Seguidos destes, PSB, PSC e PDT são os partidos 
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que mais se aproximam da média – mas já abaixo da média geral –, tendo DEM/PFL, PCdoB e 

PMN as menores médias. 

Gráfico 1 – Média de relatórios por parlamentar: geral e por partido 

 
Fontes: elaboração própria a partir do site do Senado e RAP. 

 
Referente a distribuição regional dos relatores, a tabela 3 demostra que os senadores das 

regiões Norte, Nordeste e Sul apresentam as maiores frequências de relatórios, tendo 

respectivamente 26,5%, 23,2% e 26,6%. Nisto se destaca que, segundo Souza e Silva (2019) as 

Regiões Norte e Nordeste na composição da Comissão sempre estiveram acima dos 20% de 

representação, o Sul obteve 17,1% de presença na CDH em 2007-2010, nos demais anos menos 

chegando a ter 12% de ocupação, ao passo Norte e Nordeste em 2015-2018 detinham 36,2 e 

30,1% respectivamente.  

Tabela 3 – Relatores e relatórios por região (porcentagens) 

Região Relatores Relatórios 

Centro Oeste 21,4 14,6 

Norte 33,3 26,5 

Nordeste 25,0 23,2 

Sul 10,7 26,6 

Sudeste 9,5 9,1 
Fontes: elaboração própria a partir do site do Senado e RAP 

 

Não há claros indícios de atuação regional dos senadores, a composição da Comissão 

pode apenas seguir os critérios de proporcionalidade, o que se destaca nisso é que o Norte é a 

região com maior representação e tem quase a mesma quantidade de relatorias que o Sul. Nisto, 

se destaca o “efeito Paulo Paim” que por ser o maior relator da CDH sobrerepresentado a 

atuação da região Sul, tendo esta região apenas 10,7% de relatores e a maior taxa de relatórios, 

com 26,6% deles. Assim, se observa que a atuação dos senadores da CDH não segue critérios 

regionais.  
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Na tabela 4, é verificado o nível de escolaridade dos relatores e analisados com a 

proporção de relatórios emitidos. O ponto é identificar se o grau a de escolaridade tem relação 

com as escolhas de relatores. Nisto é notável que 68,8% dos relatórios foram feitos por 

senadores com nível superior. Somado a isso, 79,8% de relatores possuíam esse grau de 

instrução. Isso é esperado, haja vista que o grau de escolarização dos senadores é alto, pois “o 

tipo socioeconômico médio do senador da década de 90 poderia ser descrito como um homem 

acima de 50 anos, nível superior, advogado, com passagem por cargo eletivo, preferencialmente 

pelo legislativo” (Lemos e Reninchesky, 2008, p.99). 

Tabela 4 – Nível de escolaridade 

Nível de escolaridade Relatores Relatórios 

Médio/Técnico/Superior Incompleto 7,1 21,8 

Superior 79,8 68,8 

Sem informação 13,1 9,4 
Fontes: elaboração própria a partir do site do Senado e RAP 

Além disto, a alta taxa de senadores com ensino superior é importante numa lógica 

informacional, onde a obtenção de informação por profissionais qualificados ocorre de forma 

mais célere. Porém, vale destacar que dos 21,8% das relatorias foram feitas por parlamentares 

com escolaridade médio/técnico/superior incompleto (totalizando 7,1% dos relatores com esse 

nível de escolaridade). Está presente nessa categoria a atuação do senador Paulo Paim, com seus 

121 relatórios (17,8%), o que destaca sobremaneira a atuação destes senadores sem ensino 

superior completo. Dentro disso, a capacidade de atuação deste parlamentar ocorre devido ao 

controle da Comissão: sendo presidente (7 vezes) e vice-presidente (4 vezes), ele evoca para si 

as relatorias das pautas que lhe garantiram boa reputação e consequente reeleição. Tal atuação, 

se assemelha ao modelo de organização partidária, haja vista que eleição para presidência de 

comissão são feitas pelos membros das mesmas. E segundo Souza e Silva (2019) a participação 

da coalizão governo Lula-Dilma salvo em períodos eleitorais e o ano de troca de governos 

sempre esteve acima dos 50%. Assim, o quadro de controle de presidência da Comissão pelo PT 

se respalda na formação da coalizão deste governo, mas mesmo após a troca de governo ainda 

manteve esse senador na presidência da CDH1. 

Sobre o tipo de mandato, nota-se na tabela 5 que 69% dos relatores são titulares e estes 

foram responsáveis por 69% dos relatórios votados na comissão, consequentemente, 31% dos 

suplentes relataram e 31% dos relatórios foram feitos por eles.  

Tabela 5 – Tipo de mandato: titulares ou suplentes no Senado 

Tipo de mandato Relatores Relatórios 

Titular  69,0 69,0 

Suplente  31,0 31,0 

 
1 Sobre os relatores sem informação sobre escolaridade, isso é decorrente do próprio perfil dos senadores 

no site do Senado: a coleta busca na biografia dos parlamentares, que são feitas por eles mesmos as 

informações sobre profissionalização e alguns Senadores (em especial suplentes) não preenchem todas as 

informações. 
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Fontes: elaboração própria a partir do site do Senado e RAP 

Um ponto importante a destacar sobre a frequência significativa de relatórios feitos por 

suplentes é destacado por Neiva e Izumi (2012) é sua vinculação com o titular do cargo – 

geralmente afastado para ocupar algum cargo de governo, isto é, os suplentes carecem de 

respaldo eleitoral, respondendo apenas ao titular, que, por estar na coalizão de governo, tem 

maior concordância com as pautas do Executivo. Por mais que dentro dos moldes democráticos 

os suplentes representem certo perigo, eles respondem a um sistema de controle de coalizão e 

do titular. Porém, ainda são objetos de análise recente, dessa forma não se pode inferir o grau de 

obediência dos suplentes. Destaca-se que Paulo Davim, Regina Souza e Ana Rita, que são 

senadores que emitiram mais de 30 pareceres são suplentes, assim como Anibal Diniz, Cyro 

Miranda e José Medeiros que emitiram 15, 14 e 13 relatórios respectivamente. 

Na tabela 6, é observado a experiência em cargos eletivos dos relatores e a frequência 

de relatórios que estes emitem. O ponto é observar se a experiência prévia é um fator que 

influência na escolha dos relatores. Lemos e Reninchesky (2008) destaca que o perfil dos 

senadores da década de 90 de indivíduos que possuem passagem em cargo eletivo em especial o 

Legislativo. O que é corroborado na tabela 6, onde 47,4% dos relatórios foram feitos por 

senadores que possuem experiência prévia somente em cargos eletivos no Legislativo.   

Tabela 6 – Experiência em cargos eletivos 

Cargos Relatores Relatórios 

Legislativo  35,7 47,4 

Executivo  11,9 8,1 

Em ambos os Poderes 19,0 7,9 

Sem experiência/Sem informação 33,3 36,6 
Fontes: elaboração própria a partir do site do Senado e RAP 

Outro ponto a destacar, são os relatórios emitidos por senadores sem experiência/sem 

informação, é um ponto que destoa com o que destaca a literatura e tem uma frequência 

significativa de 33,3%. Neiva e Izumi (2012) destacam que suplentes podem ser bons atores 

para políticas custosas, pois a sua falta de compromisso por responder eleitorado o faz um ator 

importantes para essas decisões.  Destes 33,3% sem experiência, 22,6% são senadores 

suplentes, assim como estes relataram 28,2% dos relatórios feitos por senadores sem 

experiência. O que pode estar corroborado pelos achados de Neiva e Izumi (2012). Porém, não 

se podem afirmar categoricamente que tais pautas são de fato atribuídas a estes parlamentares, 

pois a classificação das pautas deve estar como sensíveis e esta análise foge o escopo deste 

trabalho. Além disso, os maiores relatores são do Partido dos Trabalhadores (PT) e Partido 

Verde (PV). O que pode destacar atuação partidária. 

Por fim, comparado aos dados de experiência prévia da CDH, apontados por Souza e 

Silva (2019), nota-se que a classificação “sem experiência/sem informação” é recorrente dentro 

da comissão, apresentando taxas significativas dentro dos 14 anos de comissão, porém a taxa de 

experiência somente em cargos do Legislativo sempre esteve com as maiores frequências, salvo 
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os anos de 2005-2006 que a maior taxa é experiência em cargos de ambos os poderes 

(Executivo e Legislativo). Dessa forma, é notado que as frequências mudam, todavia não 

demostram inflexão: a experiência prévia dos relatores coincide com os achados de Lemos e 

Reninchesky (2008) e apresentam similaridade os achados sobre a composição da CDH 

(SOUZA E SILVA, 2019). 

No tocante a profissão declarada dos relatores da CDH, é notado que 23,3% dos 

relatórios foram emitidos por professores/pedagogos, o que é um dado interessante haja vista 

que a delimitação de Direitos Humanos é abrangente. Essa categoria profissional representa 

17,7% dos relatores, seguido de advogados com 8%. Um ponto interessante a notar é que 14% 

dos relatórios foram emitidos por 0,9% de relatores, o que corresponde ao senador Paulo Paim 

(metalúrgico), como já destacado um parlamentar que demonstra grande atuação em emitir 

pareceres e atuar na CDH. 

Tabela 7 – Profissão Declarada  

Profissão relatores Relatórios 

Professor/Pedagogo 17,7 23,3 

Advogado  8,0 4,5 

Agropecuarista/agricultor/pecuarista 7,1 2,1 

Médico/odontólogo 7,1 3,1 

Engenheiro  6,2 3,2 

Economista  5,3 4,5 

Empresário  5,3 4,3 

Jornalista  5,3 4,2 

Político  4,4 3,8 

Administrador  3,5 2,2 

Bancário  1,8 6,1 

Geografo  1,8 0,5 

Psicólogo  1,8 1,7 

Servidor público 1,8 2,9 

Delegado 0,9 0,5 

Engenheiro Agrônomo 0,9 0,7 

Metalúrgico  0,9 14 

Pastor evangélico 0,9 0,5 

Radialista  0,9 0,3 

Sociólogo  0,9 0,2 

Zootecnista  0,9 1,6 

Técnico em contabilidade 0,9 1,7 
Fontes: elaboração própria a partir do site do Senado e RAP 

Sendo assim, se observa qual é o perfil dos relatores da Comissão de Direitos Humanos 

e Legislação Participativa (CDH) do Senado Federal. Sendo o relator médio um parlamentar 

titular da Comissão, com experiência prévia em Cargos do Legislativo, tendo o superior 

completo podendo ser do Norte, Nordeste ou Sul.  

 Dentro da Comissão, é observado forte controle partidário nas presidências e nas 

relatorias pelo Partido dos Trabalhadores (PT) o que sinaliza a importância que o partido dá à 

Comissão. Nota-se a atuação proeminente do senador Paulo Paim (PT) com um expressivo 

número de relatorias na CDH, assim como que sua atuação compreende também ao cargo de 
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presidentes tendo 7 presidências e 4 vice-presidências. Destaca-se ainda a atuação de cinco 

senadores com também expressivos números de relatórios aprovados, sendo estes: Regina 

Souza, Paulo Davim, Ana Rita, Ângela Portela e Flávio Arns.  

 

5 Conclusão 

O presente trabalho teve como objetivo analisar quem relata dentro da CDH do Senado 

Federal, nisto se observa um eminente quadro de domínio partidário dentro das relatorias pelo 

Partido dos Trabalhadores (PT), tendo quase metade de todos os relatórios emitidos por este 

partido, e do outro lado há a participação típica de um multipartidarismo como o brasileiro, com 

20 partidos detendo as demais relatorias. Ainda vale destacar que destes estão inclusos os 

partidos que compuseram as coalizões governamentais. Ou seja, a taxa de dominância do 

governo na comissão passa dos 50%, o que já é sinalizado por Souza e Silva (2019) enquanto 

composição da coalizão dentro da Comissão. Assim como na participação da coalizão em 

relatorias (SOUZA E SILVA e RUBIATTI, 2020). 

Referente a regionalidade, é notado uma distribuição nas relatorias nas regiões Norte, 

Nordeste e Sul, sendo o Sul sobrerepresentado nas relatorias, um efeito do senado Paulo Paim 

com os 121 relatórios aprovados e pertencendo a esta região. Sobre a profissionalização, o 

“efeito Paulo Paim” aumenta a porcentagem de relatórios de senadores com o superior 

incompleto/médio/técnico, porém a frequência de superior ainda apresenta quase 69% dos 

relatórios.  

Nota-se a presença significativa de suplentes na Comissão, com 31% e tendo a mesma 

porcentagem de relatórios aprovados, Neiva e Izumi (2012) destacam os perigos de senadores 

suplentes atuando: em sua análise empresários suplentes de partidos de direita são os principais 

suplentes dentro do Senado, e estes por não terem que responder a eleitorado tem fortes 

inclinações a defenderem desejos individuais, o que é um perigo ao princípio democrático de 

democracia representativa. Porém, na CDH os suplentes que tiveram mais relatórios aprovados 

são de partidos no espectro de esquerda e não são empresários. 

No tocando a experiência prévia dos senadores, é destacado os cargos no Legislativo, o 

que é um dado já demostrado por Lemos e Reninchesky (2008), nesse ponto a CDH segue o que 

demonstra a literatura. Porém no tocante aos sem experiência/sem informação, a CDH apresenta 

grau significativo de relatórios sendo 36,6% e destes 22,6% são relatados por suplentes, o que é 

interessante destacar.  

Sobre a profissionalização dentro da Comissão, esta apresenta grau elevado de 

fragmentação, um ponto a destacar sobre isso, é que não há delimitação clara sobre qual seria a 

profissão necessária para atuar na área de Direitos Humanos. Todavia, a maior frequência de 

relatores é de professores e pedagogos. 
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Por fim, os destaques em relatorias na CDH demostram que nela há fortes indícios de 

controle partidário nos períodos de governo do PT, assim como é importante destacar que no 

Governo Temer a Comissão continua presidida pelo PT, podendo assumir a posição de 

oposicionista devido a situação política da época. Destaca-se também, que estes relatores, 

mesmo estando em maior parte como base do governo e sendo do próprio partido do governo 

emitem pareceres em maior parte por alterações, tendo assim produção positiva, o que 

demonstra que a importância da Comissão. Sendo assim, os relatores da CDH detêm 

comportamento similar ao modelo partidário, o que se respalda na composição da presidência 

da Comissão, sendo esta eleita pela coalizão dos governos Lula-Dilma, e posteriormente 

mantida pela proporcionalidade da Casa (SOUZA E SILVA, 2019; SOUZA E SILVA e 

RUBIATTI 2020), tais fatos destacam o funcionamento da Comissão de Direitos Humanos e 

Legislação Participativa (CDH) do Senado Federal no eixo de Coalizão e oposição.   
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