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Resumo: Nos Estudos Legislativos brasileiros, vem aumentando a agenda de pesquisa sobre os 

sistemas de comissões parlamentares. O presente trabalho busca contribuir com essa agenda a 

partir da análise da tramitação do Plano Nacional de Cultura (PNC). A escolha desse projeto 

específico se deve, além da importância da própria política de cultura, ao fato desse projeto contar 

com decisão terminativa/conclusiva nas comissões de ambas as casas. Foram analisados os dados 

referentes à ocupação das cadeiras de titulares das comissões, assim como dos seus cargos-chave 

– presidências, vice-presidências e relatorias. O estudo focou em dois eixos, o partidário/coalizão 

e o de expertise prévia – número de mandatos, grau de escolarização, experiência em outros 

cargos eletivos, profissão declarada – dos parlamentares. A partir desses dados, foi possível 

apontar o papel central da expertise e o controle da coalizão sobre a tramitação do PNC. 

Palavra-chave: Estudos Legislativos; Sistema de Comissões; Plano Nacional de Cultura (PNC). 

Abstract: In Brazilian Legislative Studies, the research agenda on parliamentary committee 

systems has been increasing. The present work seeks to contribute to this agenda based on the 

analysis of the processing of the National Culture Plan (PNC). In addition to the importance of 

the culture policy itself, this specific project was chosen because it has a terminative/conclusive 

decision in the commissions of both houses. The data analyzed were regarding the occupation of 

the chairs of committee members, as well as their key positions - presidencies, vice-presidencies 

and rapporteurships. The study focused on two axes, the partisan/coalition and the previous 

expertise one – number of mandates, level of education, experience in other elective positions, 

declared profession – of the parliamentarians. From these data, it was possible to point out the 

central role of expertise and the control of the coalition over the processing of the PNC. 

Keywords: Legislative Studies; Committees System; National Culture Plan (PNC). 

Resumen: En los estudios legislativos brasileños, la agenda de investigación sobre los sistemas 

de comisiones parlamentarias está aumentando. El presente trabajo busca contribuir a esta agenda 

a partir del análisis de la tramitación del Plan Nacional de Cultura (PNC). La elección de este 
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proyecto específico se debe, además de la importancia de la propia política de cultura, a que este 

proyecto tiene una decisión terminativa/concluyente en las comisiones de ambas cámaras. Se 

analizaron datos sobre la ocupación de las comisiones como titulares, así como sus cargos clave: 

presidencias, vicepresidencias y relatorías. El estudio se centró en dos ejes, el partidista/coalición 

y el de expertise previa – número de mandatos, nivel de educación, experiencia en otros cargos 

electivos, profesión declarada – de los parlamentarios. A partir de estos datos, fue posible señalar 

el papel central de la expertise y el control de la coalición sobre el procesamiento de la PNC. 

Palabras clave: Estudios Legislativos; Sistema de Comisiones; Plan Nacional de Cultura (PNC). 

 

1 Introdução  

Estudar a aprovação de uma política abrangente como o Plano Nacional de Cultura (Lei 

nº 12.343/2010) possibilita a análise de diversos aspectos que envolvem a tomada de decisões 

políticas no Brasil, especialmente considerando que essa lei passou muitos anos em tramitação: 

as raízes dessa legislação podem ser encontradas na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 

306, do deputado federal Gilmar Machado (PT), apresentada em um contexto no qual esse 

parlamentar era da oposição ao governo – a PEC foi apresentada no dia 29 de novembro de 2000, 

quando o presidente do Brasil era Fernando Henrique Cardoso pelo PSDB (REIS, 2010) –, 

todavia, o projeto aqui abordado2 foi apresentado em março de 2006 (como PL 6835/2006, ainda 

sob autoria de Gilmar Machado) e arquivado em janeiro do ano seguinte, devido a regra 

regimental de arquivamento de projetos ao final da legislatura. Desarquivado em abril de 2007, 

após requerimento do próprio autor, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados em 2009 e no 

Senado Federal3 em 2010. Nesse contexto, Gilmar Machado já era integrante do partido na chefia 

do Executivo brasileiro – o que sinaliza ao fato de o PNC ter se tornado parte da agenda de 

governo, em um cenário mais favorável à sua aprovação. 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a atuação dos partidos membros da coalizão 

de governo nas comissões por onde tramitou do projeto de lei que instituiu o Plano Nacional de 

Cultura (PNC). A escolha do foco nas comissões se deve à crescente agenda de pesquisa 

desenvolvida nos Estudos Legislativos sobre o papel dos sistemas de comissões no processo 

decisório brasileiro (AMARAL, 2011; FREITAS, 2016; ALMEIDA, 2019). Se, em um primeiro 

momento, as comissões são apontadas como fracas por possuírem poucos poderes negativos – 

devido a existência dos Pedidos de Urgência –, estudos mais recentes mostram o papel central da 

atuação das comissões e seus relatores nas alterações da agenda do Executivo (FREITAS, 2016) 

e, complementarmente, o crescimento das decisões tomadas nas comissões (ALMEIDA, 2019). 

Dessa maneira, torna-se relevante para uma boa compreensão do processo decisório brasileiro 

observar as comissões e seu papel na tramitação das iniciativas que passam pelo Legislativo. 

Somado a isso, a escolha do projeto que deu origem ao Plano Nacional de Cultura se deve à 

 
2 O projeto também foi responsável por instituir o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC). 
3 Nessa casa, o projeto foi identificado como PLC 56/2010. 
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importância dessa iniciativa no estímulo às políticas culturais no Brasil, atingindo os três entes da 

federação – União, estados e municípios. Cabe notar que, na Ciência Política, há pouca atenção 

dada ao processo decisório que envolve a área de cultura e patrimônio. Assim, esse trabalho busca 

contribuir também com o preenchimento dessa lacuna dos Estudos Legislativos.    

 Assim, a partir dos dados coletados sobre a tramitação do PNC, será possível responder 

as seguintes perguntas “houve controle dos postos chave nas comissões por partidos membros da 

coalizão governista?”, “é possível identificar algum grau de expertise prévia nos membros dessas 

comissões e nos relatores do PNC?”, “qual o resultado do PNC nas comissões por onde 

tramitou?”. Para responder a isso, o trabalho está dividido em três partes, além dessa introdução 

e das considerações finais. Na seção seguinte serão discutidos o arranjo institucional brasileiro e 

as comissões no processo legislativo nacional. Na sequência, serão apresentados os materiais e 

métodos de análise utilizados. Na quarta seção serão analisadas as informações coletadas sobre a 

tramitação do PNC e a composição das comissões por onde ele passou. Por fim, as considerações 

finais retomam os principais achados do trabalho. 

2 As comissões no arranjo institucional brasileiro 

Os Estudos Legislativos no Brasil se desenvolveram a partir dos modelos de 

comportamento parlamentar formulados para a análise do Congresso dos Estados Unidos. São 

definidos três modelos, a dizer: 1) distributivista; 2) informacional; e 3) partidário. Com isso, não 

queremos dizer que as pesquisas nacionais aplicam mecanicamente esses modelos; ao contrário, 

a contribuição dos Estudos Legislativos brasileiros vem no sentido de se apropriar desses modelos 

e realizar as adaptações necessárias para analisar o arranjo institucional nacional. 

Os três modelos agora mencionados abordam a organização do Poder Legislativo tendo 

em vista seus efeitos sobre o atendimento das preferências dos congressistas. Uma das coisas em 

comum entre os modelos é a observação de um padrão principal-agente, onde um principal delega 

tarefas a um agente para alcançar seus objetivos, nas relações entre os legisladores em geral e as 

comissões parlamentares em específico; o sistema de comissões é o agente, mas o principal varia 

entre cada um dos modelos (PEREIRA e MUELLER, 2000). 

Segundo Mayhew (2004), o modelo distributivista está fundamentado na conexão dos 

parlamentares norte-americanos com seus distritos eleitorais e esta deve constituir a maior 

variável explicativa do comportamento no Congresso. O legislador, almejando sua própria 

reeleição, procura ser reconhecido em seu distrito eleitoral, reivindica crédito nas políticas que 

levam benefícios para seu eleitorado e toma posição nos assuntos de mais relevância aos seus 

eleitores. Quem já ocupa o parlamento é favorecido, diante dos candidatos novos, devido aos 

gabinetes do Legislativo que são empenhados a trabalhar na conexão eleitoral. 

Nesses termos, o principal é o parlamentar individual e ele se aloca na comissão que trata 

de temas interessantes para seu distrito eleitoral; prevalecem uma homogeneidade de preferências 
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dentro de cada comissão e sua desproporcionalidade em relação ao plenário, sendo que este último 

respeita as decisões tomadas no sistema de comissões e há um acordo tácito para que uma 

comissão não contrarie as decisões tomadas em outra; essa organização facilita a troca de 

favores/votos entre os legisladores (logroll) e possibilita a localização de benefícios dispersando 

custos. Distribuir benefícios às suas localidades também é uma consequência da limitada 

influência dos congressistas sobre políticas nacionais, segundo essa perspectiva. 

O modelo informacional também leva em consideração a intenção dos parlamentares de 

se reeleger, mas destaca a busca de boas políticas como meio de alcançar tal objetivo – sejam as 

políticas de abrangência local ou nacional. Para Krehbiel (1991), a relação entre uma política e 

seus resultados está cercada de incerteza; pois os demandantes tendem a fornecer informações 

incompletas para os decisores, mostrando apenas informações que favoreçam a sua aprovação; 

para superar essa assimetria, o corpo legislativo cria o sistema de comissões como estímulo à 

especialização e ao compartilhamento informacional no Congresso. 

Tendo em vista a melhoria das informações, as comissões são ocupadas por preferências 

heterogêneas e como espelho das preferências do plenário, que torna-se o principal; os outliers 

(auto demandantes e com preferências extremadas) são evitados nas comissões, a não ser que os 

custos de especialização em suas áreas compensem as perdas informacionais; existem regras que 

limitam a alteração do plenário sobre as decisões tomadas nas comissões, pois isso é um incentivo 

à especialização (desenvolvimento de expertise) dos seus membros (KREHBIEL, 1991). Tanto o 

modelo informacional quanto o distributivista observam uma autonomia significativa das 

comissões e um limitado, ou mesmo inexistente, poder dos partidos nessa estrutura – o que será 

refutado pelo modelo partidário. 

Cox e McCubbins (1993) observaram que os legisladores percebem a necessidade de 

coordenar suas ações coletivas para aumentar as chances de atingir seus objetivos individuais, o 

que leva a atribuição aos líderes partidários de poderes para premiar e punir os membros do 

partido; e a própria organização do Congresso reflete essa intenção coordenadora, que se torna 

ainda mais poderosa para o partido majoritário. Existe também uma preocupação com a imagem 

do partido, pois, se ela for boa, é mais provável que seus integrantes sejam (re)eleitos; e, se ela 

for ruim, as chances de (re)eleição diminuem. 

Além do objetivo meramente eleitoral, o modelo partidário denota que os parlamentares 

procuram ascender na própria hierarquia do partido e tentam chegar aos cargos de lideranças (que 

centralizam recursos); isto é de grande expressividade para essa perspectiva, pois os líderes devem 

ter maior lealdade aos interesses do partido e para chegar a tal cargo um parlamentar precisa ter 

uma carreira mais sólida e longeva no Congresso (critério de seniority). Nesse modelo, o principal 

é o partido; mas é importante salientar que não há desprezo ao papel das comissões no processo 

decisório, pois os partidos se interessam por uma ocupação estratégica no sistema de comissões 

tendo em vista o próprio poder delas na estrutura legislativa. 
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Mais uma vez, sublinhamos que esses três modelos se originam nos Estados Unidos; 

portanto, a utilização deles na abordagem de outros parlamentos costuma requerer adaptação. O 

caso brasileiro é um desses, então apontamos algumas diferenças institucionais entre os dois 

Congressos: o sistema eleitoral do Brasil é proporcional e de lista aberta (exceto em relação ao 

Senado), enquanto que o estadunidense é distrital; é impossível haver, no multipartidarismo 

brasileiro, um partido majoritário tal qual ocorre no bipartidarismo norte-americano – tornando 

necessário observar coalizões majoritárias no esquema multipartidário. 

Além disso, a taxa de renovação do Legislativo brasileiro é bem maior do que a observada 

no Congresso estadunidense; o que foi visto por Santos e Almeida (2011) não apenas como se os 

parlamentares do Brasil fossem malsucedidos em seus projetos de reeleição, mas principalmente 

como efeito da menor atração dos políticos do país pelos cargos do parlamento diante da 

concentração de recursos nos Executivos (tanto o nacional quanto os subnacionais). A noção de 

que os congressistas se autoindicam para as comissões que desejam integrar também é menos 

perceptível no caso brasileiro. 

Pereira e Mueller (2000) observaram a combinação de comportamentos distributivistas e 

informacionais no Brasil: o primeiro ocorre quando as comissões são leais às políticas 

governistas, devido ao fato de os recursos à disposição do Executivo fazerem dele um ator 

relevante para quem deseje levar benefícios aos seus eleitores; o segundo acontece quando o 

plenário prefere obter informações além das que o Executivo disponibiliza, pois são casos em que 

seus interesses estão mais distantes um do outro. Sendo assim, as percepções desses dois modelos 

variam conforme a proximidade de interesses entre Executivo, comissões e plenário. 

O comportamento informacional também foi enfatizado por Santos e Almeida (2005), 

que revelaram sinais disso na indicação dos relatores de cada projeto de lei. Os relatores são 

responsáveis pelos pareceres dados às matérias e podem, inclusive, atrasar uma votação à medida 

em que não concluam seus relatórios (apesar de existirem meios de superar esse tipo de 

obstrução). De toda forma, selecionar parlamentares oposicionistas para relatar projetos de lei 

governistas pode ser uma estratégia para obter ganhos informacionais, na medida em que esses 

são mais propensos a buscar informações além das disponibilizadas pelos demandantes. 

Para o modelo partidário, os indicadores encontrados no Legislativo brasileiro também 

são grandes. A lealdade política (referência à continuidade de um parlamentar no mesmo partido 

ou espectro político/ideológico) foi percebida por Muller (2005) como critério usado pelas 

lideranças à indicação de integrantes nas comissões estratégicas para seus partidos. Já Santos 

(2002), destaca como padrão partidário de seleção dos membros de cada comissão a consideração 

da expertise prévia (escolaridade, carreira política e atuação profissional), tendo em vista que a 

racionalização do sistema político torna premente o comportamento alinhado aos partidos para 

aumentar seu poder de barganha com o Executivo. 
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Ao tratar das comissões do Senado brasileiro, Araújo (2017) aponta a existência de um 

“hibridismo institucional” no sistema de comissões dessa casa legislativa, o que permitiria tanto 

ganhos informacionais, de troca e partidários, tendo destaque critérios partidários na seleção de 

membros das comissões consideradas mais relevantes. Dessa forma, “o parlamento federal 

brasileiro não se enquadra totalmente num único modelo de organização parlamentar” (ARAÚJO, 

2017, p. 134).  

Outro indicador de comportamento partidário pode estar na ocupação das presidências de 

comissões, em virtude dos poderes a disposição desse cargo: controle de agenda pela definição 

de pauta nas reuniões deliberativas da comissão e pela designação de relatores aos projetos; 

capacidade de veto ao excluir da pauta as matérias que não sejam de seu interesse, apesar da 

possibilidade de isso ser revertido com um requerimento de inclusão extra pauta endossado por 

um terço da comissão e aprovado por maioria simples; e influência sobre as decisões tomadas 

devida ao controle do processo de discussão e votação das matérias, ressalvado que deve-se 

considerar o caráter majoritário das decisões e que o mesmo ator não pode presidir a comissão 

enquanto relata um projeto (AGUIAR, 2013). 

No geral, para o estudo no Brasil, encontram-se adaptações de aspectos dos três modelos 

originados nos Estados Unidos. Vale destacar também a contribuição metodológica dessas 

perspectivas no sentido de provar a possibilidade de conciliação entre interesses individualistas e 

decisões coletivas, gerando previsibilidade ao comportamento dos atores ainda que estes estejam 

sob regras de maioria (NASCIMENTO, 2010). Consideremos, ainda, uma última distinção entre 

os dois países aqui referidos: o sistema de comissões dos Estados Unidos possui enorme poder 

negativo, enquanto que o do Brasil tem maior poder positivo4; mas ambos são fortes (AMARAL, 

2011). 

Segundo Rubiatti (2017a, p. 213), pode-se notar que “o sistema de comissões da Câmara 

e do Senado brasileiro é complexo e estruturado, sendo importante elemento do processo 

legislativo, tanto pela utilização do poder terminativo quanto pela discussão privilegiada para a 

formação dos pareceres a serem votados em plenário”. Somado a isso, a proporcionalidade entre 

a composição partidária da comissão e do plenário das casas legislativas reforçariam o “papel dos 

partidos políticos no controle da atividade legislativa” (RUBIATTI, 2017a, p. 213) 

Algumas referências dadas acima denotam que arguições a respeito do comportamento 

parlamentar não devem se limitar a observação do Poder Legislativo: é necessário, também, 

observar a relação deste com o Poder Executivo. Sendo assim, ocorrerá uma breve exposição de 

trabalhos pertinentes a esse relacionamento entre poderes no arranjo institucional brasileiro; com 

 
4 O poder positivo do sistema de comissões brasileiro está especialmente relacionado à possibilidade de aprovação das 

matérias de modo conclusivo na Câmara dos Deputados e terminativo no Senado Federal, situações nas quais é 

dispensada a apreciação pelos plenários das casas; nos Estados Unidos, o poder negativo advém da possibilidade de 

uma matéria ser vetada em comissão mesmo depois de ser aprovada no plenário (AMARAL, 2010). 
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destaque ao chamado presidencialismo de coalizão e às implicações do sistema bicameral neste 

âmbito. 

Uma abordagem pioneira sobre as instituições políticas no Brasil foi feita por Abranches 

(1988), na qual se cunhou o termo presidencialismo de coalizão para caracterizar um sistema que 

combina: presidencialismo, representação proporcional com lista aberta, multipartidarismo e 

federalismo robusto. Tal arranjo tem o propósito de garantir representatividade a diversos setores 

brasileiros marcados por sua heterogeneidade, porém pode induzir a situações de paralisia 

decisória e crise política – o que se torna ainda mais prejudicial por não haver um mecanismo de 

arbitragem dos conflitos à governabilidade. 

Segundo Mainwaring (1993), a combinação do presidencialismo com o 

multipartidarismo seria o fator mais prejudicial para os governos do Brasil, pois é impossível que 

o presidente tenha o apoio de um partido majoritário no Congresso. Além disso, a eleição 

proporcional por lista aberta cria um vínculo entre o eleitorado e os parlamentares mais forte do 

que entre estes e seus partidos – o que induz à indisciplina partidária e mais dificuldades à 

aprovação de uma agenda governista; no limite, até o chefe do Executivo pode estar mais 

conectado aos seus eleitores e se comportar de modo independente ou contrário aos partidos. 

O federalismo robusto também dificultaria o funcionamento institucional brasileiro, pois 

torna os cargos Executivos estaduais e municipais bastante atrativos. Abranches (1988) já havia 

apontado o federalismo brasileiro como gerador de instabilidade política, à medida que a 

formação das coalizões deveria levar em conta elementos partidários e regionais. Aprofundando 

essa abordagem, Abrúcio e Samuels (1997) indicaram que o protagonismo dos governadores no 

último processo de redemocratização do Brasil refletiu-se em forte poder dado a estes atores pela 

Constituição; o problema é que esta configuração, na medida em que elenca mais atores com 

poder de veto e com os quais a aprovação de reformas políticas deverá ser negociada, criaria 

entraves para a governabilidade. 

É preciso frisar que muitos trabalhos com visões pessimistas surgiram à época da última 

redemocratização brasileira, tais como Abranches (1988) e Mainwaring (1993). Porém, a maioria 

desses trabalhos se baseava na aproximação entre as Constituições de 1946 e de 1988; contudo, 

os dados se tornaram mais abundantes na década seguinte e originaram uma visão menos 

pessimista sobre o sistema político do país. As considerações sobre o desenho institucional do 

Brasil tiveram grande mudança com Limongi e Figueiredo (1998), que encontraram traços 

geradores de maior governabilidade no sistema de 1988; e uma diferença na própria abordagem 

do caso brasileiro adveio do estudo das regras internas de organização do Legislativo. 

Limongi e Figueiredo (1998) verificaram uma concentração de poder nas figuras dos 

líderes partidários e dos presidentes das casas (Câmara dos Deputados e Senado Federal), o que 

estimulava um comportamento disciplinado dos congressistas e aumentava a previsibilidade do 

parlamento. Por outro lado, foi constatado um grande poder de agenda nas mãos do Executivo: 
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podendo legislar por decreto e pedir urgência para a tramitação das matérias de sua autoria, além 

de controlar o orçamento e ter áreas de políticas nas quais só ele pode iniciar legislação. Essa 

visão também foi corroborada por um contexto mais estável da política nacional, distinto do que 

ocorreu imediatamente após a última redemocratização. 

Outro ponto que passou por mudanças no modo de se compreender a relação Executivo-

Legislativo refere-se existência (ou não) de um conflito de agendas: o primeiro tendo projetos de 

abrangência nacional e o segundo dando preferência a matérias localistas. Em um trabalho 

recente, Freitas (2016) se contrapõe à noção de que o Executivo impõe sua agenda nacional ao 

Legislativo. No processo de estabilização das coalizões de governo, os partidos exercem uma 

função de coordenação entre os poderes: os que são contemplados com ministérios, passam a 

integrar o Poder Executivo e fazem uso de estratégias para aprovar a agenda da coalizão; os 

presidentes das comissões, quando governistas, indicam relatores integrantes da coalizão para as 

proposições do governo; e há um intercruzamento de partidos governistas na autoria e relatoria 

das proposições legislativas (o partido do relator não deve ser o mesmo que o do autor). 

A formação e administração de coalizões também convive com as relações advindas do 

bicameralismo brasileiro, que é caracterizado por padrões divergentes de composição a cada uma 

das casas (incongruência entre Câmara dos Deputados e Senado) e por uma simetria de atribuições 

constitucionais às mesmas (ARAÚJO, 2012). Essa configuração tende a gerar uma situação de 

conflito entre as duas arenas e, para solucionar tais enfrentamentos, o Brasil adota o sistema 

navette: que impõe um limite ao trânsito de matérias de uma casa para a outra, dando certa 

vantagem à arena iniciadora (RUBIATTI, 2017). 

Segundo Rubiatti (2017), apesar de a tradição dos estudos legislativos brasileiros não ter 

dado muita atenção à participação do Senado no processo decisório, é necessário levar tal 

presença em conta; na sua pesquisa, são encontrados resultados pertinentes. Mostra-se que essa 

casa atua tanto retendo quanto aprovando matérias (o que tem relação com a formação das 

coalizões de governo, haja vista que isso também leva as arenas a cooperarem entre si ou com o 

Executivo). Adicionalmente, o Senado participa mais do que a Câmara no tocante à nomeação de 

autoridades públicas. 

 Por fim, percebe-se que nos estudos legislativos brasileiros há uma combinação de 

percepções coerentes com os modelos distributivo, informacional e partidário; todavia, o último 

modelo tem se mostrado mais adequado a tais análises nesse país. Ainda que aqui não seja 

possível encontrar um partido majoritário, a adaptação desse traço para investigações levando em 

consideração as coalizões de governo se mostra satisfatória; tendo sido, geralmente, o responsável 

pelas mudanças de percepções sobre a governabilidade e o processo decisório no Brasil – 

salientando suas influências mais fortes nos problemas ligados ao bicameralismo, ao federalismo 

e ao presidencialismo. 
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3 Materiais e Método 

A fim de analisar a atuação das comissões na tramitação do Plano Nacional de Cultura, 

foram identificados nos sites da Câmara e do Senado em quais comissões esse projeto foi 

discutido. Na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 6835/2006 tramitou pela comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) e pela comissão de Educação e Cultura (CEC). Já no 

Senado, o projeto identificado na casa como PLC 56/2010, foi discutido nas comissões de 

Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), Educação, Cultura e Esportes (CE) e Assuntos 

Econômicos (CAE). 

Após identificar as comissões, foi levantada a composição dos membros delas no período 

de discussão e aprovação do referido projeto. Nesse levantamento foram destacados: 1) o partido 

dos titulares da comissão, 2) o pertencimento à coalizão de governo, 3) escolaridade, 4) 

experiencia prévia em cargos eletivos, 5) número de mandatos na casa legislativa, 6) profissão 

declarada. Esses dados foram coletados no Balanço Geral das Comissões, para o caso da Câmara 

dos Deputados, e nos Relatórios Anuais da Presidência, para o Senado. Para complementar os 

dados sobre o perfil sociopolítico dos parlamentares, foram consultadas as biografias dos 

parlamentares nos sites das respectivas casas. 

Por fim, houve também a identificação dos atores chaves nas comissões por onde tramitou 

o PNC: os presidentes, vice-presidentes e relatores do projeto. A importância de se observar esses 

cargos se dá pelo papel central exercido por eles na discussão sobre o projeto: no caso do 

presidente das comissões, cabe a eles a organização dos trabalhos legislativos e indicação de 

relatores; já os relatores são responsáveis por formular os pareceres, analisar as emendas e propor 

o resultado do projeto (aprovação, emendamento, substitutivo, rejeição, prejudicialidade). 

Com esse conjunto de dados é possível analisar tanto a questão da expertise das comissões 

para tratar do PNC quanto a atuação partidária e da coalizão dentro dessas comissões. 

4 A aprovação do Plano Nacional de Cultura (PNC) 

Antes de entrarmos propriamente nas informações sobre as comissões que avaliaram o 

PNC, cabem algumas informações sobre sua tramitação. Apresentado na câmara dos Deputados 

em 30 de março de 2006, por Gilmar Machado (PT/MG), o Projeto de Lei que trata do PNC só 

chega a um resultado em 2010. O projeto tramitou em rito ordinário e com decisão conclusiva nas 

comissões. Cabe notar que de todo esse período de tramitação, o projeto ficou na própria câmara 

de origem até o dia 06/05/2010, totalizando 1.498 dias de tramitação nessa casa. De todo esse 

período, 84,1% do tempo o projeto ficou na Comissão de Educação e Cultura (CEC). Importante 

destacar que o projeto foi iniciado na 52ª Legislatura, mas só atingiu resultado na 53ª. Sendo 

assim, o PL foi arquivado no final da legislatura, como determina o artigo 105 do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, mas foi desarquivado ainda no início de 2007, a partir de 

requerimento do próprio autor do projeto. 
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Inicialmente, o relator indicado pela CEC foi Paulo Delgado (PT/MG), que fica com o 

projeto entre os dias 10/05/2006 até 31/01/2017, quando o projeto é arquivado devido ao final da 

Legislatura. No dia 26/02/2017, o autor do projeto apresenta requerimento pelo desarquivamento 

do projeto, o que ocorre em abril do mesmo ano. Nessa nova rodada, o relator indicado na CEC 

foi Frank Aguiar (PTB/SP), que fica como relator do projeto entre os dias 24/04/2007 e 

29/12/2008, ou seja, o relator fica com o projeto por 619 dias e, por fim, o entrega sem 

manifestação. No dia primeiro de abril de 2009 é indicada a terceira relatoria da CEC ao projeto, 

a dizer: Fátima Bezerra (PT/RN). Dessa vez, a relatora apresenta seu parecer sobre o PNC no dia 

02/09/2009, indicando um substitutivo ao projeto. Esse relatório é complementado pela relatora 

no dia 23 do mesmo mês, quando é aprovado o substitutivo pela CEC. 

Após a aprovação do substitutivo na CEC, a tramitação passou para a CCJC, onde o 

Deputado Emiliano José (PT/BA) é indicado como relator no dia 21/10/2009. No dia 9 de 

dezembro do mesmo ano, seu relatório – que indica a aprovação do substitutivo da CEC, com 

subemendas – é votado e aprovado na CCJC. Após a aprovação na CCJC, houve um recurso 

contra a aprovação conclusiva das comissões, apresentado pelo deputado Milton Vieira. Porém, 

foi apresentado no dia 15 de abril de 2010 o requerimento para a retirada de tramitação desse 

recurso, requerimento que foi deferido. Dessa forma, foi mantida a decisão das comissões. Para 

finalizar esse processo, o projeto (agora substitutivo) foi encaminhado para a CCJC para redação 

final. O relator dessa etapa foi Nelson Pellegrino (PT/BA), que encaminha a redação final, 

aprovada no dia 04/05/2010. 

Finalizada a etapa na Câmara, o projeto é enviado para o Senado, onde o processo se deu 

de forma mais célere. No dia 11 de maio de 2010 o projeto é recebido pela CCJ dessa casa, que 

Indica a Senadora Ideli Salvatti (PT/SC) como relatora. A senadora entrega seu voto (favorável a 

aprovação do projeto) no dia 8 de junho de 2010. Na reunião do dia 16/06/2010, é indicado o 

Senador Antônio Carlos Valadares (PSB/SE) como relator ad hoc e este lê o parecer, que é 

aprovado pela comissão no dia 16 do mesmo mês. Após essa etapa, o projeto é encaminhado à 

Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), que indica Inácio Arruda (PCdoB/CE) como relator. 

Assim como na CCJ, o relator indica voto favorável e é aprovado no dia 6 de julho de 2010. A 

terceira, e última, comissão por onde o projeto passou foi a Comissão de Educação, Cultura e 

Esporte (CE). Nela, a relatora indicada foi Marisa Serrano (PSDB/MS). Após três meses, a 

relatora apresenta seu voto pela aprovação do projeto.  

Assim como na Câmara, no Senado o projeto também foi avaliado terminativamente pelas 

comissões. Porém, na câmara alta, não houve nenhum recurso a essa decisão. Sendo assim, no dia 

24/11/2010, o projeto foi encaminhado para a sanção presidencial, que sanciona a Lei 12.343 de 

2010 (com veto parcial)5. Em todo o período, não foi apresentada nenhuma emenda por 

 
5 O veto em questão se refere ao Item 1.10.2 do Capítulo 1 do Anexo, e consta no sistema do Senado como “não 

avaliado”. 
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parlamentares, ou seja, toda a discussão e as mudanças feitas no projeto original ficaram a cargo 

dos relatores das comissões – em especial Fátima Bezerra, que apresenta o substitutivo, e 

Emiliano José, que apresenta subemendas ao substitutivo. Dessa maneira, a forma de tramitação 

do PNC reforça o ponto antes discutido sobre o papel das comissões e seus relatores no processo 

legislativo. Portanto, o estudo das comissões por onde o projeto tramitou ganha destaque. Na 

sequência, apresentamos e discutimos os dados referentes à ocupação das comissões – e seus 

cargos chave – a partir dos eixos partidário e de expertise dos parlamentares. 

O primeiro indicador observado é a escolaridade dos membros das comissões que 

aprovaram o PNC. Na tabela 1, nota-se um predomínio de parlamentares com formação superior, 

sempre acima de 75%; isso está de acordo com um dos componentes da expertise prévia como 

critério partidário para a seleção dos integrantes de comissões, o que também corresponde ao 

modelo informacional, haja vista que uma escolaridade mais alta representaria maior aptidão para 

o desenvolvimento de conhecimentos necessários para aprovação de boas leis. 

TABELA 1 – ESCOLARIDADE DOS MEMBROS DAS COMISSÕES 

(PORCENTAGEM) 

 Superior Ensino Médio Sem Informação 

CCJC 90,0 8,3 1,7 

CEC 93,1 0,0 6,9 

CCJ 95,5 4,5 0,0 

CE 76,0 16,0 8,0 

CAE 79,3 13,8 6,9 

Fonte: elaborado pelos autores, a partir do Balanço Geral das Atividades das Comissões (2009) 

e do Relatório Anual da Presidência (2010). 

 

Passando às medidas de carreira política, outra categoria ligada à expertise prévia, o que 

se percebe é que as comissões do Senado apresentaram mais parlamentares em primeiro mandato 

do que as da Câmara dos Deputados (tabela 2). Porém, isso não pode ser diretamente tomado 

como se os legisladores do Senado tivessem carreiras políticas menos sólidas, principalmente ao 

se considerar que o mandato de um senador dura oito anos (o dobro do de um deputado). Ainda 

pode-se captar que, no geral, há uma preponderância de congressistas em primeiro e segundo 

mandato em ambas as casas legislativas. Mas isso também não pode ser visto como indicador de 

que seriam parlamentares com pouca experiência, uma vez que muitos podem apresentar 

ocupação de outros cargos eletivos, como mostra a tabela 3. 

TABELA 2 – NÚMERO DE MANDATOS NAS CASAS LEGISLATIVAS 

(PORCENTAGEM) 

 Primeiro Segundo Terceiro Quarto Cinco 

ou mais 

CCJC 24,6 26,2 19,7 13,1 16,4 

CEC 48,3 34,5 3,4 6,9 6,9 

CCJ 59,1 22,7 13,6 4,5 0,0 

CE 72,0 12,0 16,0 0,0 0,0 

CAE 69,0 20,7 6,9 3,4 0,0 

Fonte: elaborado pelos autores, a partir do Balanço Geral das Atividades das Comissões (2009) 

e do Relatório Anual da Presidência (2010). 
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Dessa forma, outro indício de carreira política para os membros das comissões que 

aprovaram o PNC encontra-se na passagem anterior desses legisladores em cargos eletivos (tabela 

3), tornando mais manifesto o dado de que a quantidade de parlamentares que tinham ocupado 

apenas postos do Executivo é a menor em todas as comissões. Nota-se que em todas as comissões 

a maior parte dos parlamentares possuía experiência em cargos eletivos, sendo predominante a 

experiencia prévia em outros cargos legislativos. Há também presença significativa de 

parlamentares com experiencia em cargos eletivos em ambos os poderes. Sendo assim, as 

informações das tabelas 2 e 3, nos mostram que os parlamentares dessas comissões não são, em 

geral, inexperientes; mesmo os que ocupam postos pela primeira vez na casa legislativa em 

questão, podem possuir uma trajetória política anterior, ocupando outros cargos no Executivo e, 

principalmente, no Legislativo. 

TABELA 3 – PASSAGEM ANTERIOR POR CARGOS ELETIVOS 

  Apenas no 

Executivo 

Apenas no 

Legislativo 

Em ambos os 

Poderes 

Sem 

experiência/ 

Sem 

informação 

CCJC 11,5 49,2 16,4 23,0 

CEC 13,8 41,4 17,2 27,6 

CCJ 4,5 36,4 31,8 27,3 

CE 16,0 24,0 28,0 32,0 

CAE 13,8 31,0 24,1 31,0 

Fonte: elaborado pelos autores, a partir do Balanço Geral das Atividades das Comissões (2009) 

e do Relatório Anual da Presidência (2010). 
 

Já os gráficos de 1 a 5 trazem as profissões declaradas pelos parlamentares, cada gráfico 

correspondendo a uma comissão. A expectativa de seleção em conformidade com a expertise 

prévia é correspondida em todas as comissões; especialmente na CEC, com 34,2% sendo 

professores e 5,3% pedagogos; mas também na CE, onde 27,0% dos ocupantes da comissão eram 

professores. 

GRÁFICO 1 – PROFISSÕES DECLARADAS NA CEC (PORCENTAGEM) 

 
Fonte: elaborado pelos autores, a partir do Balanço Geral das Atividades das Comissões (2009). 
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GRÁFICO 2 – PROFISSÕES DECLARADAS NA CE (PORCENTAGEM) 

Fonte: elaborado pelos autores, a partir do Relatório Anual da Presidência (2010). 
 

Também é digno de nota a presença de profissionais da área do direito e segurança pública 

na CCJC e CCJ: na comissão da primeira câmara se observa que 33,0% dos seus titulares eram 

advogados – somados com os 2,7% de procuradores de justiça e 2,7% de delegados, temos 38,4% 

de profissionais ligado a área de justiça e segurança pública –, já na comissão do Senado, são 18% 

de advogados, a segunda maior frequência de profissões declaradas, ficando apenas atrás de 

professores. Cabe notar que muitos dos que se declaram professores atuam em instituições do 

ensino superior, muitas vezes em cursos de Direito e Economia, sendo assim, é possível que o 

número de parlamentares com vinculação com a área de atuação dessas comissões seja ainda 

maior. 

GRÁFICO 3 – PROFISSÕES DECLARADAS NA CCJC (PORCENTAGEM) 

Fonte: elaborado pelos autores, a partir do Balanço Geral das Atividades das Comissões (2009). 
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GRÁFICO 4 – PROFISSÕES DECLARADAS NA CCJ (PORCENTAGEM) 

Fonte: elaborado pelos autores, a partir do Relatório Anual da Presidência (2010). 
 

Já para a CAE, se observa um quadro um pouco distinto: a profissão declarada com maior 

frequência é a de professor, seguida de engenheiro, empresário, economista e administrador. Se 

considerarmos que, pela área de atuação dessa comissão, economistas, administradores e 

empresários seriam setores que gozam de expertise para atuação, observa-se que 37,5% da 

comissão está nessas categorias. 

GRÁFICO 5 – PROFISSÕES DECLARADAS NA CAE (PORCENTAGEM) 

Fonte: elaborado pelos autores, a partir do Relatório Anual da Presidência (2010). 

 

Talvez surjam questionamentos devido aos altos percentuais de professores, que são os 

maiores na CCJ e na CAE; porém, como apontado antes, esses dados precisam ser relativizados 

pelo fato de que a maioria desses professores não declaram a qual área temática lecionam, o que 

significa que alguns destes provavelmente também se dedicam aos campos do direito ou da 

economia. 

Assim, a partir do eixo de expertise, pode-se notar que os membros dessas comissões 

apresentam, majoritariamente, experiencia política prévia – mesmo os que possuem pouca 

experiencia na casa legislativa em questão, já apresentam experiencia em outros cargos eletivos, 

em especial, cargos legislativos – e parte considerável apresenta também expertise vinda de sua 

atuação profissional. Em suma, a indicação dos líderes para essas comissões, parece levar em 

consideração os aspectos da expertise prévia dos parlamentares. 
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No que se refere à ocupação partidária das comissões, as tabelas 4 e 5 mostram uma 

pluralidade de partidos condizente com o multipartidarismo presente nas casas legislativas 

brasileiras: nas comissões da Câmara dos deputados, 12 partidos (na CCJC) e 10 (na CEC) 

ocupam titularidade; já nas Comissões do Senado, 10 partidos (na CAE) e 9 (na CCJ e na CE) 

estão na mesma condição. 

TABELA 4 – COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA NAS COMISSÕES DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS EM 2009 (PORCENTAGEM) 

 CCJC CEC 

DEM 14,8 6,9 

PCdoB 1,6 3,4 

PDT 4,9 6,9 

PMDB 21,3 24,1 

PMN 1,6 - 

PP 6,6 - 

PR 4,9 6,9 

PSB 9,8 6,9 

PSC 1,6 - 

PSDB 11,5 10,3 

PT 14,8 27,6 

PTB 4,9 3,4 

PRB - 3,4 

Fonte: elaborado pelos autores, a partir do Balanço Geral das Atividades das Comissões (2009). 
 

Merece realce a maior presença do PMDB em todas as comissões (21,3% na CCJC; 

24,1% na CEC; 24,1% na CAE; 27,3% na CCJ; e 20,0% na CE), o que dá ao partido um grande 

poder de barganha no contexto das coalizões. Globalmente, a heterogeneidade é prevista nos 

regimentos internos das casas (RICD, Art. 25, § 1º, 2019; RISF, Art. 78, 2019) e está de acordo 

com o modelo informacional, mas isso pode ser partidariamente complementado olhando pelo 

prisma da coalizão. 

TABELA 5 – COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA NAS COMISSÕES DO SENADO EM 2010 

(PORCENTAGEM) 

 CAE CCJ CE 

DEM 20,7 18,2 24,0 

PMDB 24,1 27,3 20,0 

PCdoB 3,4 - 4,0 

PDT 3,4 4,5 4,0 

PP 3,4 4,5 - 

PR 6,9 - - 

PRB 3,4 - 4,0 

PSDB 13,8 13,6 16,0 

PT 13,8 22,7 16,0 

PTB 6,9 4,5 8,0 

PSB - 4,5 - 

S/PARTIDO - - 4,0 

Fonte: elaborado pelos autores, a partir do Relatório Anual da Presidência (2010). 
 

Outro ponto a se notar é que o PT (partido do governo na época e do propositor do PNC), 

ocupa posições de destaque nas comissões, mas só ocupa a maior bancada em uma comissão: a 
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CEC. Contudo, dado o multipartidarismo brasileiro, não é esperado que o partido do presidente 

possua maioria legislativa. Por esse motivo, a análise a partir da formação de coalizões é 

importante. Para fazer essa análise, nos baseamos na base de dados do CEBRAP, através da qual 

encontramos os seguintes partidos como governistas: PCdoB, PDT, PMDB (hoje MDB), PP (hoje 

PROGRESSITAS), PR (hoje PL), PRB (hoje REPUBLICANOS), PSB, PT e PTB, em 2009; e 

PCdoB, PDT, PMDB, PP, PR, PRB, PSB e PT, em 20106. 

Analisando a ocupação partidária sob o eixo de pertencimento à coalizão, obtém-se os 

elementos evidenciados no gráfico 6. Primeiro, acentua-se o fato de que a ocupação geral da 

coalizão governista em cada uma das comissões é majoritária; a única exceção é vista na CE, onde 

os partidos da situação ficam com um percentual de 48%, ou seja, apesar de não ser majoritária, 

essa ocupação está bem próxima dos 50%. Dessa forma, é possível perceber que a coalizão 

conseguiria, de maneira geral, ter uma boa capacidade de controle sobre a tramitação dos projetos 

por essas comissões. 

GRÁFICO 6 – PARTICIPAÇÃO DA COALIZÃO GOVERNISTA NAS COMISSÕES 

(PORCENTAGEM) 

Fonte: elaborado pelos autores, a partir do Balanço Geral das Atividades das Comissões (2009) 

e do Relatório Anual da Presidência (2010). 

 

Na tabela 6, nota-se que a coalizão de governo também ocupa a maioria das presidências 

e vice-presidências dessas comissões; os únicos partidos que não apoiavam o governo e ocuparam 

alguns desses postos-chaves foram o DEM – com a presidência da CCJ e a terceira vice-

presidência da CCJC – e o PSDB – com as segundas vice-presidências da CCJC e CEC. Assim, 

nota-se que os partidos da coalizão, nos casos em questão PT, PMDB e PCdoB, possuem quatro 

das cinco presidências, aumentando consideravelmente a capacidade da coalizão de pautar essas 

comissões. 

 
6 PCdoB (Partido Comunista do Brasil); PDT (Partido Democrático Trabalhista); PMDB (Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro); PP (Partido Progressista); PR (Partido da República); PRB (Partido Republicano Brasileiro); 

PSB (Partido Socialista Brasileiro); PT (Partido dos Trabalhadores); PTB (Partido Trabalhista Brasileiro). 
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TABELA 6 – PRESIDENTES E VICE-PRESIDENTES DAS COMISSÕES 

 Câmara dos Deputados Senado 

CCJC CEC CAE CCJ CE 

Presidente PMDB PT PMDB DEM PT 

Vice-presidente PMDB PT PT PMDB PSDB 

2º Vice-presidente PSDB PSDB - - - 

3º Vice-presidente DEM PCdoB - - - 

Fonte: elaborado pelos autores, a partir do Balanço Geral das Atividades das Comissões (2009) 

e do Relatório Anual da Presidência (2010). 
 

Por fim, cabe falar das relatorias que aprovaram o PNC. Na Câmara dos Deputados, 

ficaram todas com parlamentares do PT, o que demonstra um alto controle do partido do 

presidente (à época, Lula) a respeito desse projeto. Na CEC, a relatora foi Fátima Bezerra e 

ofereceu um substitutivo ao qual não houve emendas oferecidas. Na CCJC, o relator Emiliano 

José também não recebeu propostas de emendas; mas seu parecer incluiu sete subemendas 

modificativas ao substitutivo; o deputado Milton Vieira (DEM) chegou a apresentar um recurso 

contra a apreciação conclusiva nessa comissão, mas um requerimento do autor do projeto (Gilmar 

Machado) retirou de pauta a tramitação do recurso. Ambos os pareceres foram aprovados por 

unanimidade. Ainda na Câmara, cabe notar que na CEC foram três relatores indicados em todo o 

processo, sendo dois do PT e um do PTB, que apesar de não ser o partido do governo, era membro 

da coalizão na época. 

No Senado, apenas a relatora da CCJ (Ideli Salvatti) era integrante do PT e a apreciação 

ficou por conta do relator ad hoc Antônio Carlos Valadares (PSB); ainda assim, não foram 

oferecidas alterações ao projeto. É digno de nota que essa indicação de um relator ad hoc se dá 

ainda dentro da coalizão. Na CAE, o parecer foi feito por Inácio Arruda (PCdoB) e a matéria 

seguiu sem modificações. Na CE, a relatora Marisa Serrano (PSDB) também não recebeu e nem 

fez mudanças no projeto. O que já se pode notar é que nessa casa parece ter ocorrido o 

intercruzamento de partidos da coalizão governista nas relatorias da matéria, sendo que o último 

parecer chegou a ficar por conta de um partido da oposição – o PSDB7. Houve o protocolo de um 

recurso por apreciação em plenário, mas ele não atingiu a subscrição mínima de assinaturas para 

ser lido. 

5 Conclusão 

Tratando-se de um caso de projeto de lei no Congresso Nacional, o presente trabalho 

possui limitações para certificar fatos mais amplos com base em estatísticas; mas seu caráter 

exploratório ajuda na percepção de tendências. No geral, esta é uma importante contribuição ao 

acúmulo de conhecimentos na ciência política e especialmente a respeito das aplicações do 

arcabouço teórico neo-institucionalista no Brasil. 

 
7 A relatoria que ficou com o PSDB pode endossar a percepção de um comportamento informacional, mas isso ocorreu 

como uma exceção aos casos e essa designação não recebeu nem propôs alterações na matéria. 



Rodrigo Cordeiro Carvalho 

Bruno de Castro Rubiatti 

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

Deputados   

18  

Apesar de alguns efeitos ficarem em uma penumbra, entre o modelo informacional e o 

partidário, este trabalho dá um bom ponto de partida para melhores verificações no futuro. Os 

resultados em relação à escolaridade, por exemplo, podem mostrar maior tendência à perspectiva 

partidária se combinado com a observação mais longínqua sobre o tempo que os parlamentares 

permanecem em cada comissão; inclusive, isso já foi feito em outras comissões (FERREIRA, 

2019; SOUZA E SILVA, 2019) e demonstrou que os congressistas não parecem desenvolver 

expertise nessas arenas – logo, a noção de que há uma seleção partidária de acordo com a expertise 

prévia parece mais adequada à realidade. 

Com mais clareza, pode-se apoiar a percepção de que não há exclusividade mútua entre 

os modelos neo-institucionalistas de comportamento parlamentar (distributivista, informacional 

e partidário) – apesar de ser possível encontrar maior disposição a um modelo, como percebemos 

o Congresso brasileiro em relação a um caráter partidário. Similarmente, há corroboração às 

hipóteses: as comissões que aprovaram o PNC eram ocupadas, entre titulares e postos-chave, 

majoritariamente por partidos da coalizão de governo; houve, parcialmente, intercruzamento de 

partidos na aprovação do PNC; a expertise prévia, como critério partidário de seleção, tem relativo 

predomínio na ocupação das comissões que aprovaram o PNC. Além disso, percebe-se que os 

relatores fizeram modificações no PNC via substitutivos e as comissões aprovaram o projeto de 

modo conclusivo/terminativo. 

Os dados que selecionamos para este trabalho não permitem equacionar a tramitação do 

PNC com os indicadores de comportamento parlamentar distributivistas, mas no que tange a essa 

tramitação é possível observar traços de um comportamento parlamentar coordenado por partidos. 

Assim, conclui-se que o desenho institucional brasileiro possui mecanismos de coordenação 

política e que os partidos desempenham um importante papel na relação Executivo-Legislativo; 

o que direciona à governabilidade e à aprovação de agendas, ainda que a legitimidade se 

fundamente na representação de um quadro social bastante heterogêneo. 
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