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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é investigar em que medida o background do deputado federal 

brasileiro influencia o seu comportamento na arena legislativa, mais especificamente, a 

variação em sua atuação nas votações nominais na Câmara dos Deputados no período que 

corresponde a 54º Legislatura (2011-2015). Ademais, por uma escolha metodológica e dada a 

limitação deste trabalho, o background social que nos interessa é aquele que, de acordo com 

critérios selecionados, esteja vinculado ao setor da saúde. O resultado da análise tabular entre 

as variáveis demonstra que o background em saúde não é um preditor do comportamento 

parlamentar no Plenário. 

 

 

Palavras-chave: poder legislativo; comportamento parlamentar; background social; setor da 

saúde; influência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The aim of this study is to investigate to what extent Brazilian federal deputies’ backgrounds 

influences their behavior in the legislative arena, more specifically, the variation in their 

conduct in the nominal voting in the Chamber of Deputies during the period that corresponds 

to the 54th legislature. Beyond this, owing to a methodological choice and given the 

limitation of this research, the social background that interests us is that which, and according 

to selected criteria, would be connected to the health sector. The result of the tabular analysis 

between the variables shows that the health background is not a predictor of behavior of 

political actors. 

 

 

Keywords: legislative power; legislative behavior; social background; health sector; 

influence.  
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INTRODUÇÃO 

 

Quais os fatores que induzem o comportamento dos nossos legisladores? Sob a 

influência de múltiplos mandantes – Executivo, líderes partidários, distrito eleitoral, 

governadores – qual o peso do background social na conduta do parlamentar?  

O objetivo deste trabalho é investigar em que medida o background do deputado 

federal brasileiro influencia o seu comportamento na arena legislativa, mais especificamente, 

a variação em sua atuação nas votações nominais na Câmara dos Deputados no período que 

corresponde a 54º Legislatura (2011-2015).  

Grande parte dos estudos sobre o sistema político brasileiro aponta para uma relação 

entre as regras eleitorais e a atuação do parlamentar. Sendo assim, a forma como, em uma 

determinada eleição, os eleitores podem fazer suas escolhas, e como os votos são 

contabilizados para serem transformados em mandatos, interfere no comportamento dos 

atores políticos e no sistema partidário (AMES, 1995a; 1995b; 2001; MAINWARING, 2001; 

HAGGARD, 1995). Os trabalhos de Anthony Downs (1957) e David R. Mayhew (1974) 

foram os primeiros a ressaltar esta conexão eleitoral, qual seja: as eleições como fator 

modulador do comportamento dos políticos.  

Dentre as principais e iniciais contribuições sobre conexão eleitoral, temos o estudo 

de David R. Mayhew (1974). De acordo com este autor, existem duas arenas (“two-arena 

model”): a eleitoral e a legislativa, sendo que a primeira condiciona o comportamento dos 

políticos na segunda.  

A partir dos anos 90, outros estudos começaram a ser feitos em direção oposta a esta 

orientação analítica. Eles assinalavam para dois problemas: o conceitual e o empírico. O 

conceitual porque variáveis como o papel dos partidos políticos, o desempenho das lideranças 

e as regras regimentais internas do Congresso eram excluídas da análise (FIGUEIREDO, 

LIMONGI, 1995; SANTOS, 1997). O empírico porque havia evidências de que não é só a 

arena eleitoral que condiciona a arena legislativa, tampouco a produção legislativa do 

Congresso Nacional é caracterizada apenas por projetos de lei de cunho paroquial 

(FIGUEIREDO, LIMONGI, 1999). 

Diferente da perspectiva de conexão eleitoral, esta nova abordagem empírica 

pressupõe que os elos entre as arenas eleitoral e legislativa são extremamente fracos – é o que 

Shaun Bowler (2000) chama de “one–arena model”. O comportamento dos parlamentares 

não seria determinado pelos incentivos da arena eleitoral, mas orientado pela restrição das 
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regras e procedimentos centralizadores da arena legislativa. Os partidos políticos teriam, 

assim, vantagem sobre os deputados individualmente - a sobrevivência política dependeria 

dos partidos, na figura de seus líderes.  

Até aqui, observou-se que a literatura dos estudos legislativos oferece respostas 

contraditórias sobre a ação dos congressistas. Por um lado, os parlamentares precisariam 

atender as demandas de suas respectivas circunscrições eleitorais; por outro, eles estariam 

restringidos pela vontade dos líderes de suas bancadas.   

Percebendo a limitação destes enfoques e a pouca atenção que tem sido dada a uma 

outra dimensão, esta pesquisa irá incluir  mais uma variável explicativa, qual seja:  o 

background social do parlamentar. Por background social, entenderemos o histórico e a 

trajetória do deputado.  Ademais, por uma escolha metodológica e dada a limitação deste 

trabalho, o background social que nos interessa é aquele que, conforme critérios 

estabelecidos, esteja vinculado ao setor da saúde. 

Todavia, quando se fala em “setor da saúde”, não se deve pressupor que os interesses 

e preferências sejam homogêneos. Pelo contrário. Há, pelo menos, duas agendas 

governamentais da saúde: de um lado, o modelo de saúde público, que se orienta pela lógica 

dos direitos universais e gratuitos, e que possui uma série de leis e normas que o regulamenta 

o SUS a fim de promover a saúde de todos os brasileiros; por outro lado, há o modelo de 

saúde que orienta-se pela lógica privada e pró mercado. Isto significa que podemos dividir os 

parlamentares com background em saúde entre: 

i) aqueles que tiveram trajetórias no SUS; 

ii) aqueles com trajetórias na saúde privada; 

iii) e aqueles que, mesmo com background no setor da saúde, não tiveram, pelo 

menos até a data anterior ao mandato, ligação com o SUS ou com a saúde privada.  

A hipótese é que os parlamentares ligados de alguma maneira ao setor da saúde, seja 

por compromisso histórico ou formação, ou porque eles são parte interessada e 

vinculados/articulados com o setor, são mais suscetíveis a relativizar seu comportamento 

quando os interesses deste nicho estão em jogo. 

H1: Se o parlamentar tem background na área de saúde (variável independente), 

então aumenta a probabilidade dele votar a favor de matérias relacionadas à saúde (variável 

dependente, comportamento parlamentar). 

A segunda hipótese da pesquisa, que irá nortear em grande parte as escolhas 

metodológicas do trabalho, é que a disciplina partidária no Brasil é a regra, e enfrentar o líder 

é uma opção de apenas alguns poucos parlamentares.  
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H2: Votar com o líder é a principal preferência dos deputados, porque é racional 

esperar ter benefícios com este comportamento e não com um comportamento individualista. 

Dessa maneira, a verificação empírica da variável independente background 

acontecerá nos casos desviantes. Ou seja, nos casos em que o líder da bancada estiver 

sugerindo uma coisa e o background estiver apontando em sentindo contrário. Se líder e 

background estiverem dizendo a mesma coisa ao deputado, não tem como aferir a influência 

de nenhum dos dois.  

H3: Se o background altera as preferências dos deputados e, portanto, altera a 

disciplina partidária nas votações nominais, então incentivos divergentes aumentam a 

probabilidade do deputado votar de maneira indisciplinada. 

A tabulação e análises/associações dos dados serão utilizadas para aferir a influência 

do background do congressista em seu comportamento. Ademais, a pesquisa lança mão de 

procedimentos típicos de métodos mistos, que conciliam dados quantitativos e qualitativos, 

seguindo trajetórias quantitativa-qualitativa (QUANT-QUAL) e qualitativa-quantitativa 

(QUAL-QUANT) de organização e análise de dados. Isto porque as informações do 

background em saúde (de tipo QUAL/QUANT), e de votação e disciplina partidária 

(QUANT/QUAL) são, ao final, organizadas (agrupadas), codificadas e analisadas de forma 

qualitativa (categorizadas) e quantitativa (atribuição de códigos/valores).  

A metodologia adotada, como será esmiuçada no capítulo 2, é objetiva e replicável. 

Isto permite maior diálogo e comparabilidade com outros trabalhos correlatos, favorecendo o 

avanço e o acúmulo de conhecimento nesta área de pesquisa.  

A estrutura do trabalho é a seguinte: no primeiro capítulo há a discussão teórica 

sobre os aspectos institucionais que a literatura especializada aponta como importantes para a 

definição das escolhas e atuação dos parlamentares, a nível individual, e para os resultados 

políticos, a nível agregado. O capítulo seguinte se detém estritamente a metodologia, 

exibindo, primeiramente, o problema e as hipóteses, e, em seguida, a operacionalização e 

mensuração das variáveis. No capítulo 3 estão as estatísticas descritivas, as análises tabulares, 

e a discussão dos resultados. Por fim, no último capítulo estão as considerações finais e novos 

questionamentos que podem servir para a formação de uma agenda de pesquisa futura.  

A relevância deste trabalho deve-se não apenas ao fato da variável backgroud ser 

ainda pouco explorada pela literatura de comportamento parlamentar, como também ao fato 

de inexistirem trabalhos em Ciência Política que o fazem de forma sistemática em relação ao 

setor saúde (SADDI, 2015). De forma que está pesquisa apresentará contribuições mais 
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diretas para a área de Ciência Política e, em sua inter face, para áreas de Política de Saúde e 

Saúde Coletiva. 
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CAPÍTULO 1. DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

 

1.1. O NEOINSTITUCIONALISMO E SEUS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS: 

 

Institutions are the rules of the game in a 

society or, more formally, are the humanly 

divised constraints that shape human interaction. 

In consequence they structure incentives in 

human interaction, whether  political, social, or 

economic (Douglass North, 1990). 

 

Os resultados políticos e os produtos sociais são implicações das preferências dos 

indivíduos ou são processos induzidos por instituições políticas e sociais? As leis e as 

políticas públicas são decorrentes das preferências da população ou das regras de seleção dos 

políticos? Tentando responder esta questão, Paulo Sérgio Peres (2008) em seu trabalho 

Comportamento ou Instituições? A evolução histórica do neo-institucionalismo da ciência 

política faz uma reconstrução histórica do desenvolvimento teórico e metodológico do 

paradigma neo-institucionalista e das duas abordagens explicativas precedentes, quais sejam: 

o institucionalismo e o comportamentalismo.  

A abordagem predominante na Ciência Política até meados de 1940 era o 

institucionalismo ou antigo institucionalismo – assim chamado para fazer uma diferenciação 

com o neo-institucionalismo que surgiu posteriormente, na década de 70 (Somit e Tanenhaus, 

1967; March e Olsen, 1984; Dryzek e Leonard, 1988; Dimaggio e Powell, 1991; Sened, 1991; 

Almond, 1996; Hall e Taylor, 1996; Remmer, 1997; Nee, 1998; Peters, 1998; Lane e Ersson, 

2000)
1
. Nesta perspectiva teórica, as análises dos fenômenos políticos eram especulativas, 

descritivas e formalistas, inspiradas pela Filosofia Política e pelo Direito.  

Os estudiosos desta corrente percebiam as instituições como objetos de uma 

“engenharia constitucional” e, através de prescrições normativas do que deveria ser a política, 

elencavam as vantagens e desvantagens de cada modelo para a realização do bem comum
2
. 

Ademais, os dados empíricos e a dinâmica real entre os atores e seus comportamentos eram 

ignorados nestes trabalhos (Somit e Tanenhaus, 1967; Farr, 1995; Peters, 1998; Gunnell, 

                                                           
1
 O termo institucionalismo foi utilizado pela primeira vez em 1918 por Walton H. Hamilton em seu artigo “The 

institutional approach to economic theory”, apresentado ao Meeting Anual da American Economic Association 

(KLEIN, 1993).  
2
 É possível observar esta abordagem institucionalista desde Aristóteles, quando em sua clássica análise das 

constituições atenienses ele tipifica as formas de governo, separando-as de maneira hierárquica entre boas e más. 
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2005, 2004a). Assim sendo, como é possível presumir, esta orientação explicativa foi ficando 

cada vez mais defasada e deficiente, não conseguindo esclarecer de forma satisfatória os 

novos fenômenos políticos que surgiram a partir da década de 30 – o nazismo, o fascismo, as 

crises do liberalismo e da representação, a apatia e a alienação política. Foi assim que, depois 

da Segunda Guerra Mundial, as análises voltaram-se para a dinâmica real da política, através 

de investigações factuais, da proposição de hipóteses testáveis, e da busca de generalizações 

empíricas (Dahl, 1963; Somit e Tanenhaus, 1967; Dryzek e Leonard, 1988; Farr, 1995; 

Almond, 1996).  

Nos termos de Thomas Kuhn (1962), esta mudança de enfoque na formação e na 

postura epistemológica e metodológica dos cientistas políticos caracterizou uma revolução 

científica de paradigmas: era a virada comportamentalista ou behavorista, que teve seu auge 

durante os anos de 1950 e persistiu de maneira hegemônica até metade da década de 60. 

Dessa maneira, o comportamentalismo significou uma rejeição acadêmica - e, portanto, às 

análises e aos métodos empregados – ao antigo institucionalismo. Diante da incongruência 

entre as proposições teóricas e a realidade política; e do apelo por uma maior cientificidade, a 

escola behavorista emerge e é reconhecida, como assinala Robert Dahl (1961)
3
: 

  

Considerada historicamente, a abordagem behaviorista era um movimento de 

protesto que teve lugar no interior da Ciência Política. […] Termos tais 

como comportamento político e abordagem comportamentalista passaram a 

ser associados a certo número de cientistas políticos, especialmente 

americanos, que compartilhavam uma insatisfação em relação às realizações 

da Ciência Política convencional, especialmente no caso das abordagens 

históricas, filosóficas e da descrição institucional (DAHL, 1961, p. 766). 

  

Por sim, sua preocupação em tornar a Ciência Política mais científica foi basilar para 

a adoção i) de teorias empiricamente orientadas, especialmente as indutivas, intrínsecas ao 

individualismo metodológico; ii) de técnicas mais apuradas de pesquisa, com a aplicação de 

testes quantitativos; iii) e de um rigor conceitual. Foi assim que o foco de investigação foi 

deslocado radicalmente das instituições jurídicas e administrativas para os atores políticos, 

seus comportamentos, seus valores e seus objetivos. 

Também, segundo Ellen M. Immergurt (1998 apud NASCIMENTO, 2009, p. 96), há 

diferenças fundamentais entre o institucionalismo e o behaviorismo no que se refere aos 

paradigmas da organização legislativa, conforme ilustra a tabela abaixo: 

                                                           
3
 Um outro aspecto fundamental desta virada comportamentalista foi a instalação de pesquisadores e teóricos 

europeus exilados nas universidades norte-americanas . Estes intelectuais enriqueceram a Ciência Política com 

maior rigor teórico, novas abordagens analíticas e habilidades em estatística. 
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TABELA 1 – Quadro comparativo dos paradigmas da organização legislativa 
Variável Institucionalismo Behavorismo 

 

 

Interesses 

Origens diversas dos indivíduos e 

dos interesses coletivos; 

instituições influenciam sua 

articulação e expressão nas 

políticas. 

Subjetivo: preferências reveladas 

pelo comportamento; cada 

indivíduo julga como lhe convém 

seus interesses. 

 

Processo político 

Problema de agregação: as formas 

do processo afetam a qualidade e 

os resultados da participação. 

Agregação utilitária das 

preferências a partir de uma 

agregação perfeitamente eficiente. 

 

 

Pressuposto normativo 

Democracia Procedural: justiça 

substantiva sem procedimentos 

formais. 

Democracia formal: a 

imparcialidade do processo garante 

a justiça dos resultados; abertura 

política e competição protegida por 

regras. 

Níveis de análise Micro-Macro Macro-Micro 

Natureza da explicação Complexidade causal e elementos 

interacionistas. 

Função da ação e conceito de papel 

social. 

 

Exemplos 

Rousseau, Kant, Montesquieu, 

Tocqueville, Weber, Rawls, Lowi, 

Habermas. 

Bentham, James Mill, Milton 

Friedman, David Truman, Robert 

Dahl. 

Fonte: Elaborado a partir de Immergut (1998 apud NASCIMENTO, 2009, p. 96). 

 

Paulo Sérgio Peres (2008, p. 59) ilustra estas diretrizes metodológicas do 

comportamentalismo em oito pontos principais, apresentados logo abaixo: 

1. Somente uma Ciência Política com orientação empírica e positiva é capaz de 

explicar cientificamente os fenômenos políticos. 

2. O cientista político deve se ocupar apenas de fenômenos observáveis, evitando 

qualquer especulação dedutiva. 

3. Os dados analisados devem ser quantitativos ou, então, quantificados. 

4. A pesquisa deve ser orientada e dirigida por uma teoria conceitualmente rigorosa. 

5. A análise deve ser pautada pela neutralidade axiológica. 

6. As pesquisas devem ter caráter analítico [padrões e correlações estatísticas] e não 

meramente descritivo. 

7. É recomendável utilizar abordagens multidisciplinares, uma vez que a Ciência 

Política com tal orientação seria apenas uma das ciências do comportamento. 

8. Adoção do máximo de rigor metodológico, seguindo a lógica do sistema de 

inferência indutivo. 

Portanto, no contexto do movimento behavorista, a tradição institucionalista passou 

a ser vista como uma anátema para a lógica indutiva, para a quantificação e para a teorização. 

É assim que, ao invés de analisar consciência e estados mentais, os estudiosos behavoristas 

estavam preocupados com as ações dos indivíduos, bem como suas relações com o ambiente 
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que poderiam ser observadas (WILSON, 2005). O foco sobre as instituições foi criticado e 

este paradigma foi colocado como contrário à boa Ciência Política e ao estudo científico da 

Política.  

Todavia, não demorou muito para que uma crise se abatesse sobre abordagem 

comportamentalista, ao passo que, já no final da década de 1960, outro paradigma começava a 

se sobrepor – o neoinstitucionalismo
4
. Os fatores que desencadearam este colapso podem ser 

encontrados tanto nas insuficiências analíticas – ou seja, a distância entre as pretensões 

teóricas do behaviorismo e os achados empíricos; quanto no seu ecletismo disciplinar, que 

acabou prejudicando a especificidade da Ciência Política enquanto área delimitada do 

conhecimento.  

Com a incorporação dos pressupostos da Economia Comportamental, principalmente 

a partir de 1950, tem-se que os indivíduos decidem com base em princípios da escolha 

racional, sendo este mecanismo calculista e egoísta. Isto significa que quando um indivíduo 

decide por um curso de ação, ele geralmente o faz com um determinado objetivo em mente. 

Em outras palavras, um procedimento é racional quando segue uma lógica de consequência: 

os indivíduos antecipam os efeitos futuros de suas ações atuais e, com base em suas 

preferências transitivas, avaliam as consequências de forma ordenada (MARCH, 2009, p. 2)
5
.  

Contudo, mesmo supondo que todos os indivíduos sejam racionais, ou seja, tenham 

preferências transitivas e completas, em um contexto de decisão coletiva que empregue a 

regra da maioria as escolhas produzirão ou resultados irracionais, ou instáveis, ou injustos. 

Essa constatação foi possível com a simulação matemática de Kenneth Arrow (1951), em que 

ele demonstrou a “transitividade das preferências” e as maiorias cíclicas e incoerentes.
6
 

Assim, os paradoxos inerentes à ação coletiva evidenciaram, em termos lógicos, que a 

racionalidade individual não produziria racionalidade coletiva. Pelo contrário, escolhas 

racionais causariam instabilidade coletiva.  

                                                           
4
 O movimento neoinstitucioalista nasceu no seio da academia norte-americana, mas, obviamente, tem tomado 

espaço entre outras academias. Todavia, seus pressupostos não são os mesmos em todos os lugares. É assim que 

a literatura especializada destaca três ramificações deste paradigma: os novos institucionalismos histórico, 

sociológico e da escolha racional. A ciência política europeia tem-se utilizado mais dos dois primeiros novos 

institucionalismos; enquanto que a ciência política dos Estados Unidos se divide, principalmente, entre a tradição 

histórica e a da escolha racional (NASCIMENTO, 2009, p. 99). 
5
 Ainda, segundo James March (2009, p. 2) as escolhas são feitas com base nas respostas a quatro questões 

fundamentais: 1) quais ações são possíveis; 2) quais as consequências futuras poderiam decorrer de cada 

alternativa; 3) qual o valor das consequências associadas a cada uma das alternativas; 4) e, finalmente, como é 

possível escolher entre alternativas em relação aos valores de suas consequências.  
6
  O Marquês de Condorcet, em 1785, já havia exposto um paradoxo associado ao uso da regra da maioria - é o 

que convenciou-se chamar de Paradoxo de Condorcet.  
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Apesar disso, os resultados empíricos apontavam para outro caminho, em que as 

decisões coletivas tinham certo grau de estabilidade, ao contrário do que preconizava a teoria 

do comportamentalismo econômico. As pesquisas sobre o Congresso norte-americano, 

pioneiras na contestação empírica da validade do paradigma comportamental, revelaram que 

os parlamentares, votando por regra majoritária, não produziam ciclos irracionais. O 

questionamento feito foi: a demonstração matemática de Kenneth Arrow (1951) estaria errada 

ou haveria uma variável interveniente que anularia o efeito esperado de decisões coletivas 

irracionais e instáveis? 

A resposta encontrada foi que as instituições políticas eram a variável fundamental 

que não havia sido incluída na análise behavorista, e que seriam elas as responsáveis por esta 

estabilidade. Mais do que isso, as instituições condicionariam o comportamento dos atores, 

seja através de incentivos, seja através de constrangimentos ou restrições. Por sim, as 

instituições tornaram-se variáveis explicativas centrais dos processos e das decisões: 

 

As atenções voltaram-se mais explicitamente para as variáveis institucionais 

no final da década de 1970, em decorrência do aumento das críticas à ênfase 

behaviorista que predominava no campo dos estudos de política americana e 

de política comparada durante as décadas de 1950 e 1960, a qual – embora 

tenha dado atenção a aspectos da vida política que antes eram negligenciados 

– geralmente acabava por obscurecer a importância das estruturas 

socioeconômicas e políticas que moldam o comportamento de forma distinta 

em diferentes contextos nacionais (STEINMO, THELEN, LONGSTRETH, 

1997, p. 1). 

 

 

Essa ausência do contexto institucional na abordagem comportamentalista foi 

apontada de forma crítica por Robert Dahl, que vai dizer: 

 

As mais importantes produções da abordagem comportamentalista até o 

momento lidaram com indivíduos – indivíduos que votam, que participam da 

política de várias maneiras, ou que expressam certas atitudes ou crenças. 

Mas, um indivíduo não é um sistema político, e a análise das preferências 

individuais não pode explicar plenamente as decisões coletivas, as quais 

somente poderão ser explicadas se entendermos os mecanismos pelos quais 

as decisões individuais são agregadas e combinadas nas decisões coletivas 

(DAHL, 1961, p.770). 
 

 

No entanto, o neoinstitucionalismo não é uma rejeição completa ao 

comportamentalismo, mas sim uma síntese entre este e o antigo institucionalismo. Deste, foi 

mantida a centralidade das instituições sob o slogan “as instituições importam”. Daquele, 

manteve-se a preocupação com o rigor científico, a orientação empírica e o individualismo 
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metodológico sob os postulados da escolha racional. A equação de Plott é o resultado desta 

junção: os produtos sociais e resultados políticos são a consequência da associação de 

preferências e instituições (KHREBIEL, 1991; HINICH; MUNGER, 1997; LIMONGI, 1994; 

LEMOS, 2001)
7
: 

Preferências + Instituições = Resultados 

 

O que este desdobramento teórico fez foi combinar a agência, ou seja, a capacidade 

dos indivíduos de transformar e alterar a estrutura, com a própria estrutura, entendida aqui 

como as instituições. Em outras palavras, o sujeito social deixou de ser entendido como um 

ator-autônomo, como queria a escola behavorista; e também como um elemento passivo, 

absolutamente submisso às estruturas sociais que delimitavam suas possibilidades de ação, 

como queria o antigo institucionalismo. 

A ideia básica que serve de apoio epistemológico e metodológico é que a ação dos 

atores jamais ocorre em um vácuo institucional – os atores respondem estratégica ou 

moralmente a um conjunto de regras, sejam elas formais ou informais, que são circunscritas 

às instituições. É por isso que os neoinstitucionalistas investigam, de maneira positiva e 

analítica, as implicações dos desenhos institucionais sobre o comportamento dos atores e 

sobre os resultados políticos.  

Contudo, o neoinstitucionalismo não se constitui como uma corrente de pensamento 

homogênea e unificada. Há, segundo Peter A. Hall e Rosemary Taylor (2003), pelo menos 

três métodos diferentes dentro deste mesmo paradigma, quais sejam: o institucionalismo 

histórico; o institucionalismo sociológico e o institucioanalismo da escolha racional
8
. Como 

este trabalho faz uso dos pressupostos do institucionalismo da escolha racional, e como não é 

nosso objetivo explorar cada uma destas escolas, as próximas linhas reter-se-ão aos principais 

elementos que orientam este tipo peculiar de neoinstitucionalismo. 

O nascimento do institucionalismo da escolha racional está estritamente vinculado 

com os estudos sobre o Legislativo norte-americano. Como falado anteriormente, 

pressupondo que os postulados da escolha racional estejam certos, seria difícil conseguir 

maiorias estáveis no processo decisório dentro do Congresso – os atores políticos seriam 

                                                           
7
 Ellen M. Immergut (1998) vai dizer que, para a abordagem neoinstitucional, a ação social é determinada pelas 

instituições, e não somente pela somatória das preferências. Todavia, isso não significa a crença nos 

pressupostos do estruturalismo, qual seja: uma determinada estrutura social seria a força causal de todas as 

situações sociais. 
8
 Os autores ainda falam em um quarto método, que pode ser denominado de neoinstitucionalismo em 

Economia. Todavia, como esta escola se aproxima muito do neoinstitucionalismo da escolha racional, preferiu-

se trata-lo na mesma categoria. 
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caracterizados por múltiplas preferências, as quais, dada a variedade de questões, gerariam 

ciclos instáveis. Todavia, não é essa a realidade constatada – observou-se que as decisões do 

Parlamento são de notável estabilidade. A resposta encontrada para este paradoxo está nas 

instituições, especificamente nas regras regimentais e nas comissões do Congresso, as quais 

reduzem os custos de transação nas negociações, trazem benefícios de trocas aos 

parlamentares e, consequentemente, permitem a adoção de leis estáveis. Nesta perspectiva, 

parte dos dilemas da ação coletiva está resolvida.  

Mais recentemente, outras variáveis explicativas sobre o comportamento parlamentar 

foram inseridas no debate acadêmico. Gary W. Cox e Mathew D. McCubbins (1993), por 

exemplo, enfatizaram o modo como os partidos políticos estruturam as deliberações. Neste 

contexto, Geralda Luiza de Miranda (2008) esclarece que: 

 

Na análise do comportamento parlamentar, os estudos realizados sob a 

perspectiva institucionalista da teoria da escolha racional têm privilegiado 

tanto o impacto de fatores exógenos ao contexto decisório, por exemplo, o 

tipo de sistema eleitoral, quanto o de fatores endógenos, consagrados nos 

regimentos internos. Na análise do comportamento dos partidos brasileiros, 

tem-se atribuído importância também a outros fatores, tais como, as 

prerrogativas constitucionais do Executivo, o federalismo, a cultura e a 

história política do país (MIRANDA, 2008, p. 17). 

 

O pressuposto basilar é que as instituições importam porque instituem regras que 

incentivam ou induzem determinados tipos de comportamentos e coíbem ou limitam outros. 

Isto significa que, ao estipularem as regras do jogo, as instituições estruturam as interações 

estratégicas dos jogadores e induzem seu comportamento a um resultado de equilíbrio. Se as 

regras do jogo, de acordo com George Tsebelis (1990, p. 98 apud MIRANDA, 2008, p. 17), 

são “o conjunto de jogadores, o conjunto de movimentos permitidos, a sequencia dessas 

jogadas e a informação disponível antes de cada jogada”, elas “determinam o comportamento 

dos atores, os quais, por sua vez, produzem resultados políticos ou sociais”. 

Logo, os atores são capazes de mudar o ambiente, mas eles não o fazem em um 

vazio, e sim em um contexto estratégico e institucional que estipula as regras do jogo. 

Destarte, as instituições influenciam a ação individual e induzem ao equilíbrio através de um 

desenho de incentivos. Ou seja, o equilíbrio institucionalmente induzido previsto por Shepsle 

(1989) é aquele em que o jogo atinge uma alternativa invulnerável, o status quo, em que 

nenhum indivíduo que possua poder de agenda, voto ou veto tenha preferência por outras 

alternativas.  
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Há outra premissa teorética do institucionalismo da escolha racional que merece ser 

mencionada, qual seja: os indivíduos, neste caso os atores políticos, compartilham um 

conjunto determinado de preferências transitivas e se comportam de maneira utilitária com o 

intuito de maximizar a satisfação das suas preferências
9
. Para tanto, estes atores, dotados de 

racionalidade, realizam um número significativo de cálculos (benefícios – custos da sua ação).  

Ademais, de acordo a literatura especializada que incorpora os modelos de análise 

congressual norte-americano, a maximização das preferências dos atores políticos brasileiros 

gira em torno de sua reeleição (AMES, 2003; MAINWARING, 1993, 1999; PEREIRA; 

MUELLER, 2002, 2003, 2006; PEREIRA; RENNÓ, 2001)
10

. 

 

Congressistas, como todo e qualquer indivíduo, têm seus interesses 

particulares e pautam suas decisões por estes mesmos interesses. Ao 

decidirem sobre as políticas a serem adotadas, não pensam no bem comum 

ou qualquer outro valor elevado. Eles até podem fazê-lo, mas, como 

qualquer outro mortal, procuram maximizar sua utilidade, e esta, para 

congressistas, depende basicamente da sua reeleição. Mesmo que movido 

pela busca do bem comum, o congressista terá que se reeleger para poder 

perseguir este objetivo. Logo, políticos preferirão sempre aquelas políticas 

que afetam mais diretamente, e de forma positiva é lógico, as suas chances 

de reeleição. Em uma palavra, congressistas são individualistas e se movem 

de forma a assegurar sua reeleição” (LIMONGI, 1994). 

 

Sendo assim, quando usados os pressupostos teóricos e os postulados básicos do 

paradigma neoinstitucionalista da escolha racional na análise dos fenômenos legislativos - que 

é o que nos interessa - as explicações da ação legislativa e do comportamento parlamentar 

encontram-se tanto i) nas preferências individuais dos atores políticos, que são racionais e 

buscam sua reeleição; ii) como nas instituições que moldam sua conduta
11

.  

Por conseguinte, o próximo passo é distinguir quais incentivos são gerados por quais 

instituições e quais incentivos prevalecem em determinadas combinações institucionais. 

                                                           
9
 Diferença entre o homem político e o homem econômico. 

10
 Há, todavia, que se tomar cuidado nesta afirmação, pois existem pesquisas apontando a ambição do 

congressista para um cargo no Executivo, e não somente na manutenção de sua carreira parlamentar. Para mais 

detalhes, observar os estudos sobre a ambição política, classificadas em estática, progressiva, regressiva e 

dinâmica (SANTANA, 2008). 
11

 Este trabalho faz uso das premissas teóricas do neoinstitucionalismo. 
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1.2. OS SISTEMAS ELEITORAL E DE GOVERNO E SUAS IMPLICAÇÕES PARA O 

SISTEMA POLÍTICO 

 

 

O estudo das interações entre sistema eleitoral e sistema político tem-se tornado uma 

das subáreas mais importantes da Ciência Política contemporânea
12

. A literatura especializada 

vem tentando compreender como os sistemas eleitorais condicionam e interferem na dinâmica 

e no funcionamento da representação política, bem como no sistema partidário e na vida 

democrática do país
13

.   

Em regimes democráticos
14

, sistema eleitoral pode ser definido como o conjunto de 

regras (método) que transformam votos em cargos (poder político). Estas regras podem variar 

– e de fato variam – de país para país, gerando uma multiplicidade de sistemas eleitorais. 

Diante das inúmeras possibilidades de classificação dos sistemas eleitorais, a mais clássica foi 

a de Douglas Rae (1967), o qual definiu três componentes básicos: i) a magnitude eleitoral, 

que significa o número de cadeiras por circunscrição eleitoral; ii) a estrutura da cédula, ou 

seja, a forma como os eleitores expressam suas escolhas; e iii) a fórmula eleitoral, isto é, a 

equação matemática que converte votos em representação política (cadeiras). Esse último 

componente resulta em três tipos de sistemas eleitorais: de representação proporcional; 

majoritário; e de representação mista.  

O modelo de representação majoritária foi utilizado nas eleições do Legislativo por 

todos os países até o final do século XIX, quando um grupo de matemáticos europeus 

propuseram um novo modelo de distribuição de cadeiras, em que o número de votos que um 

partido recebeu nas urnas seria convertido, de forma proporcional, ao número de candidatos 

eleitos. Esta fórmula eleitoral logo foi defendida pelos programas e cartilhas de diversos 

partidos políticos mundo afora, principalmente os socialistas e religiosos que perceberam aí 

uma possibilidade de aumentar sua representatividade política (NICOLAU, 2015). 

                                                           
12

 Jairo Marconi Nicolau (1996, p. 38) aponta para a existência de três abordagens sobre os sistemas partidários: 

a ideológica, a sociológica e a institucionalista. Para a primeira, a principal função dos partidos é expressar as 

diversas opiniões da sociedade. Portanto, o número de partidos é um reflexo da diversidade da sociedade. Para a 

segunda, os partidos funcionam como canalizadores de interesses de determinados segmentos ou classes sociais. 

Ou seja, assim como na primeira perspectiva, quanto mais complexa uma sociedade, maior será o número de 

partidos. Por fim, a leitura institucionalista enfatiza o impacto da estrutura institucional (sistema eleitoral, 

sistema de governo, estrutura de Estado) sobre o sistema partidário e a atuação dos partidos.  
13

 Nos termos de Cleber de Deus e Vítor Eduardo Veras de Sandes-Freitas (2014, p. 21), “as regras eleitorais 

importam, mas não são suficientes para explicar a forma como os atores políticos se organizam”. 
14

 Esta percepção procedimental da democracia foi apresentada por Joseph Schumpeter em 1942. Em seu estudo 

Capitalismo, socialismo e democracia, ele conclui que o “método democrático é o arranjo institucional para se 

chegar a decisões políticas em que os indivíduos adquirem o poder de decidir através de uma luta competitiva 

pelos votos do povo”. 
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O sistema de representação proporcional tende a reproduzir, de forma mais fiel, a 

vontade do eleitor, pois o número de cadeiras conquistado pelos partidos reflete, com menor 

distorção, o número de votos que eles receberam. É nesse sentido que os defensores desse 

sistema afirmam seu caráter democrático, representativo e inclusivo. Em contrapartida, o 

sistema majoritário garante ao partido que obteve o maior número de votos, de forma 

desproporcional, a maioria das cadeiras. A formação desta maioria legislativa seria, para 

alguns teóricos, mais eficiente para as democracias ao possibilitar a governabilidade e ao 

fornecer, previamente, alternativas de governo coerentes aos eleitores
15

. Assim, a discussão 

sobre qual o melhor sistema eleitoral gira em torno do trade-off governabilidade (eficiência) 

versus representatividade.  

O trabalho de Maurice Duverger foi um dos primeiros a apontar essas implicações do 

sistema eleitoral sobre o sistema partidário, principalmente no que consta ao número e ao 

relacionamento entre os partidos. É assim que, em uma conferência na Universidade de 

Bordeaux em 1945, publicada em 1946 sob o título de Les partis politiques, este cientista 

político iria expor, pela primeira vez, os resultados de seu estudo comparado e apresentar o 

que ficou conhecido como as três leis sociológicas de Duverger, quais sejam: i) o sistema 

majoritário de único turno tende a conduzir ao dualismo de partidos; ii) a representação 

proporcional tende a um sistema de partidos múltiplos, rígidos e independentes; iii) e o 

sistema majoritário de dois turnos tende a gerar partidos múltiplos, flexíveis e independentes.  

O sistema de maioria simples, ou majoritário de único turno, tende a reduzir o 

número de partidos por dois motivos: em primeiro lugar, porque limita a competição política 

a apenas dois partidos – o partido vencido sempre se vê sub-representado; em segundo lugar, 

porque o eleitor, na condição de ator racional, vota em candidatos com chances de vitória, na 

crença de que seu voto se perderá se votar em terceiros partidos (DUVERGER, 1970, p. 260). 

Por sua vez, o sistema majoritário de dois turnos induz ao multipartidarismo porque 

os candidatos derrotados no primeiro turno fazem coligações com os partidos mais votados. 

Isto significa que, neste sistema, há a possibilidade de sobrevivência política dos pequenos 

partidos, os quais, mesmo sendo minoritários no primeiro turno, conseguiriam um lugar de 

destaque em coalizões no segundo turno.  

De maneira semelhante, o sistema proporcional também levaria ao 

multipartidarismo, já que suas fórmulas eleitorais, por definição, deixam de produzir o efeito 
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 Larry Diamond (1999, p. 100-101), sobre o sistema eleitoral majoritário, vai dizer que “[...] can provide 

coherent governing alternatives known to the electorate in advance (ideally between tow parties) and also a 

governing majority”. 
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da sub-representação – como falado anteriormente, este sistema seria mais inclusivo ao dar 

espaço à representação das minorias. Ademais, aqui os partidos pequenos não teriam 

incentivos à fusão com os partidos maiores (DUVERGER, 1970, p. 283).  

Em países que adotam o sistema proporcional para cargos do Legislativo, há duas 

maneiras possíveis do eleitor votar, que variam conforme o tipo de lista. Se a lista é não-

preferencial ou fechada, o eleitor vota na sigla em vez de escolher o candidato. Este tipo de 

voto, chamado de partidário, fortaleceria o partido na arena eleitoral, uma vez que seus 

membros e suas lideranças partidárias seriam as responsáveis por organizar a lista eleitoral – 

os candidatos dispostos na parte superior da lista seriam eleitos. Neste modelo os laços entre 

os eleitores e os partidos seriam estreitados. São exemplos de países que adotam a lista 

fechada: Espanha, Portugal, Argentina, Itália e África do Sul.  

 Em contrapartida, se a lista é preferencial ou aberta, o eleitor pode escolher dentre 

todos os candidatos do partido, sem nenhum ranking pré-estabelecido. Neste tipo de voto, 

chamado de nominal, o eleitor tem mais influência na definição das bancadas do Parlamento 

(MARENCO, 2006, p. 722). Todavia, como o voto torna-se personalizado, as relações 

clientelísticas passam a ser recorrentes
16

.  

Nas eleições para a Câmara dos Deputados, o Brasil adota, desde 1945, o sistema 

proporcional de lista aberta. Nele é oferecido duas opções aos eleitores: votar em um nome ou 

em um partido (legenda)
17

. As cadeiras que cada partido (ou coligações entre partidos) obtiver 

serão ocupadas pelos candidatos mais votados de cada lista
18

. Um fato curioso e distinto de 

outros países que empregam o voto preferencial – Holanda, Bélgica, Dinamarca, Áustria e 

Finlândia, por exemplo – é que a cédula brasileira nunca apresentou uma lista completa de 

todos os candidatos. Ou seja, nas eleições para a Câmara dos Deputados, o eleitor sempre 

escreveu (ou digitou, após a implantação da urna eletrônica) o nome ou o número do 

candidato, sem que houvesse menção aos demais componentes da lista. Ademais, nesta 

mesma eleição são escolhidos outros cargos pelo sistema majoritário. De acordo com Jairo 

Nicolau (2006), estes fatores contribuem para “reforçar nos eleitores a falsa impressão de que 
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 De acordo com Jairo Nicolau (2015, p. 2), “atualmente, a representação proporcional é o sistema eleitoral mais 

utilizado nas eleições dos representantes de legislativos nacionais”. 
17

 Como nos informa Jairo Nicolau (2006), “O voto de legenda é contado apenas para distribuir cadeiras entre os 

partidos, mas não tem nenhum efeito na distribuição das cadeiras entre os candidatos”. 
18

 As regras para distribuição de cadeiras entre partidos ou coligações obedecem aos seguintes passos: 1) 

primeiramente, faz-se o cálculo do quociente eleitoral (divisão entre o total de votos válidos pelo número de 

cadeiras em disputa. Neste caso específico, são 513 cadeiras); 2) o passo seguinte é fazer a divisão dos votos que 

cada partido recebeu pelo quociente eleitoral. O número inteiro resultante da divisão é o número de cadeiras que 

cada partido obterá.  
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as eleições para a Câmara dos Deputados são feitas segundo uma regra majoritária em que 

todos os candidatos concorrem entre si”.  

Destarte, há um consenso entre os especialistas de que o modelo de lista aberta 

oferece incentivos para que os candidatos à Câmara dos Deputados cultivem a reputação 

personalizada, em detrimento da reputação partidária
19

. Como é o sistema majoritário que 

distribui as cadeiras intralista, os membros de uma mesma legenda tornam-se concorrentes e 

competem entre si. Para tanto, é natural que a campanha seja centrada no candidato e que este, 

por sua vez, reforce seus atributos pessoais para se distinguir dos colegas do partido. Pode-se 

afirmar que estas regras institucionais que estimulam as campanhas centradas em candidato e 

não em partidos produzem: i) eleições extremamente personalizadas e; ii) partidos fracos na 

arena eleitoral. 

Neste sentido, espera-se uma associação entre este predomínio de campanhas 

eleitorais personalizadas para a Câmara dos Deputados (Ames, 1995a; 1995b), e a fraqueza do 

sistema partidário (Mainwaring, 2001; Ames, 2001), com a adoção de políticas paroquiais, 

com efeito limitado ao reduto eleitoral do legislador (pork barrel politics). Ou seja, as nossas 

“regras eleitorais incentivam os parlamentares a desenvolver relações personalísticas e 

individuais com suas bases eleitorais, em vez de mediá-las via partidos políticos” (PEREIRA, 

MUELLER, 2003, p. 736). Ainda, como nos aponta Scott Mainwaring (1999): “quando os 

legisladores são eleitos pelo voto pessoal, como é o caso do Brasil, eles se tornam devedores 

do distrito que os elegeu. Eles têm mais incentivos para atitudes paroquialistas que o 

presidente”. Ou, nas palavras de Cain et alii (1987 apud PEREIRA, MUELLER, 2003, p. 

736), “se as ações e serviços orientados para beneficiar as bases eleitorais têm um papel 

importante na sobrevivência política dos políticos, estes tenderão a focalizar suas ações e 

decisões políticas essencialmente nos seus redutos eleitorais”. 

Desta compreensão, parte da literatura especializada traz uma avaliação negativa 

sobre a conjunção dessas características no sistema político. Assim, para esta vertente, a 

combinação do voto proporcional com a lista aberta causaria a fragilidade e a fragmentação 

partidária, o baixo grau de accountability, a incerteza no jogo eleitoral, e a corrupção em 

regimes democráticos (DEUS; SANDES-FREITAS, 2014, p. 30-34)
20

. 
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 Os termos “reputação personalizada” e “reputação partidária” foram cunhados por John Carey e Matthew 

Shugart (1995, p. 419), aonde reputação personalizada é “se as perspectivas de sucesso eleitoral aumentam como 

resultado de ser pessoalmente bem conhecido e apreciado pelo eleitor, então a reputação pessoal importa. Quão 

mais isso importa, mais valorizada é a reputação pessoal”. Por outro lado, “reputação partidária refere-se à 

informação que o rótulo partidário transmite para os eleitores em um dado distrito eleitoral”.  
20

 André Marenco (2006) chama atenção para as limitações dos diagnósticos pessimistas acerca dos efeitos das 

listas preferenciais, ou abertas, sobre os partidos políticos e o eleitorado. Para ele, não é este tipo de sistema 
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Além das instituições eleitorais, a forma de governo também teria implicações sobre 

o comportamento dos partidos na arena decisória e, de uma maneira mais ampla, sobre o 

sistema político.  

Para Giovani Sartori (1994, p. 99), o sistema presidencialista é aquele em que o chefe 

de Estado, ou seja, o presidente, i) é eleito pelo voto popular; ii) não pode ser despedido do 

cargo por uma votação do parlamento ou Congresso durante o período de cumprimento do 

mandato; iii) e encabeça e dirige de alguma forma o governo que designa. Alguns anos antes, 

Arend Lijphart (1989, 1991) definiu o presidencialismo como o sistema em o Poder 

Executivo i) não depende do voto de confiança da Assembleia; ii) tem mandato fixo; iii) é 

eleito popularmente; iv) e é unipessoal. A conceituação de Matthew Shugart e John Carey 

(1992) difere em um ponto, qual seja: a incorporação dos poderes legislativos que são 

outorgados ao presidente. Assim, estes autores vão dizer que as características nucleares do 

presidencialismo são: i) eleição popular do chefe do Executivo; mandatos fixos para 

Executivo e Parlamento, sendo que estes dois poderes não estão sujeitos à confiança mútua; 

iii) o Executivo eleito nomeia e dirige a composição do governo; iv) e ao presidente é 

deferido algum tipo de autoridade legislativa, preferencialmente o poder de veto.  

Esses atributos, especialmente as eleições separadas e os mandatos fixos, induziriam 

a ausência de cooperação entre os partidos e o presidente. É o que Juan Linz (1991) vai 

chamar de conflito latente entre o Legislativo e o Executivo – os partidos derrotados nas 

eleições além de não apoiar o presidente, se esforçam para seu fracasso, e isto porque visam 

as eleições seguintes, e não o bom funcionamento do governo
21

.  Em contrapartida, este 

cenário não estaria presente em regimes parlamentaristas uma vez que, através do voto de 

confiança e do controle da agenda legislativa pelo Executivo, os dois poderes seriam 

“fundidos”, estimulando a cooperação e a disciplina parlamentar.  

A combinação do presidencialismo com o multipartidarismo e o federalismo 

agravaria este quadro. Sendo o chefe de Estado eleito por um partido minoritário, sem uma 

maioria parlamentar, o Executivo teria dificuldades na aprovação e implementação de seus 

projetos, impasse que não seria resolvido com a distribuição de pastas ministeriais. Destarte, o 

presidente flutuaria em um vazio sobre um parlamento ingovernável e fortemente fracionado, 

                                                                                                                                                                                     
eleitoral que causa altas taxas de volatilidade eleitoral e instabilidade do sistema partidário, mas a falta de 

manutenção da rotina eleitoral. Também com outro diagnóstico, Jairo Nicolau (2015) chega a dizer que o 

sistema proporcional é a melhor opção para o Brasil, tendo sido este modelo fundamental i) para a 

democratização do país; ii) para a renovação da elite política; iii) para o respeito às preferências eleitorais 

quando estas se transformam em representação política; iv) e para atrair para o processo eleitoral forças políticas 

radicais que não teriam espaço na vigência de um sistema eleitoral mais restritivo. 
21

 Giovani Sartori (1994, p. 107 apud MIRANDA, 2008, p. 20) afirma que o presidencialismo é uma 

“maquinaria constitucional desenhada para a paralisia governamental”. 
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ao mesmo tempo em que os políticos manteriam relações do tipo “aluguel” com os partidos 

(SARTORI, 1993, 1994).  

Em outras palavras, a existência de um Executivo sem sustentação parlamentar é 

potencializada pelo sistema proporcional de lista aberta que cria incentivos para o 

comportamento individualista dos parlamentares.  

Igualmente, a fragmentação partidária, expressa em um alto número de partidos 

efetivos, dificulta a formação de uma base de apoio para o governo. Nesta última eleição para 

a Câmara dos Deputados (2014), por exemplo, 28 partidos conseguiram eleger seus 

candidatos – um recorde na história brasileira. Além do elevado número de partidos com 

representação política, a dispersão de poder também é grande. O PT, que tem o maior número 

de cadeiras dentro do Legislativo e que elegeu a chefe do Executivo, tem apenas 69 deputados 

nesta 55º Legislatura, ou seja, 14% dos 513 assentos. Isso significa que, mesmo não havendo 

estudos que comprovem uma associação entre o número de partidos representados no 

Legislativo e a qualidade das políticas públicas ou estabilidade da democracia, a alta 

fragmentação partidária suscita em altos custos políticos para o Poder Executivo na 

organização da sua base.  

Por sua vez, o federalismo contribuiria para a ingovernabilidade ao fortalecer as 

lealdades políticas de caráter local e regional.  

Nesta combinação institucional, teríamos executivos débeis e um congresso 

fragmentado e direcionado para políticas localistas e paroquiais. As emendas orçamentárias 

de alocação de recursos públicos para localidades específicas, além do controle sobre uma 

enormidade de cargos públicos pelos parlamentares, seriam exemplos paradigmáticos da 

relação de barganha estabelecida entre estes dois poderes, e sinais de patronagem e 

clientelismo (GAY, 1994; FOX, 1997; AMES, 1995).  

A partir dessas premissas, Arend Lipjhard (1991) afirma que a combinação 

institucional brasileira está entre as piores possíveis. Mark Jones (1995) corrobora com esta 

perspectiva, argumentando que as instituições brasileiras produzem dois efeitos disruptivos, 

quais sejam: o presidente tende a não ceder poder à oposição, e esta, por sua vez, se interessa 

no fracasso do governo. Scott Mainwaring (1993) vai além e diz que a combinação de 

presidencialismo, sistema proporcional de lista aberta, federalismo e distritos de grande 

magnitude estimula a fragmentação do sistema partidário, o paroquialismo na formulação de 

políticas públicas, a personalização dos mandatos parlamentares, o faccionalismo e a falta de 

disciplina dos partidos, as altas taxas de migração partidária, e a formação de coalizões de 

governo via ampla utilização de patronagem. Essas características, combinada ainda com a 
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cultura política brasileira, multiplicaria o número de atores com poder de veto e influenciaria 

negativamente o comportamento do parlamentar, tornando-o corrupto, indisciplinado e com 

ações do tipo distributivistas (AMES, 2003). 

Dentro desta perspectiva negativa que prevê o impacto do sistema eleitoral e de 

governo no sistema partidário e, de maneira mais restrita, no comportamento parlamentar, a 

próxima seção irá expor duas abordagens teóricas de maior destaque, quais sejam: “A baixa 

institucionalização partidária de Mainwaring” (2001) e “Os entraves democráticos de Ames 

(2003).   

 

 

1.2.1. SCOTT MAINWARING E BARRY AMES: ENTENDENDO A INDISCIPLINA 

PARTIDÁRIA  

 

 

Em seu trabalho “Sistemas Partidários em Novas Democracias: o caso do Brasil”, 

Scott Mainwaring (2001) analisa o nível de institucionalização do sistema partidário nas 

democracias da terceira onda da democratização
22

. Isto é importante porque
23

: 

 

São significativas as diferenças entre as democracias que possuem sistemas 

partidários fluidos e aquelas em que os partidos são mais institucionalizados. 

Nesse último caso, os sistemas partidários estruturam bem o processo 

político. Nos casos de maior fluidez, os partidos são atores importantes em 

certos aspectos, mas não têm o mesmo efeito estruturador. Avaliar ou 

comparar os sistemas partidários das democracias contemporâneas sem fazer 

referência ao seu nível de institucionalização é omitir um aspecto tão 

importante quanto o número de partidos (MAINWARING, 2001, p. 54). 

 

 

Para avaliar o nível de institucionalização do sistema partidário, Scott Mainwaring 

(2001) não faz uso de nenhum modelo econométrico, mas chama a atenção para a organização 
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 Ver Samuel Huntington (1991). 
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 Em oposição à classificação numérica do sistema partidário proposta por Maurice Duverger (1970) que prevê 

três categorias – unipartidarismo, bipartidarismo e multipartidarismo, Giovanni Sartori (1982) sugere uma nova 

tipologia, que leva em conta a relevância da posição ideológica dos partidos. Assim, um partido político para ser 

considerado relevante deve atender a duas regras: ter potencial de coalizão e ter potencial de chantagem. Com 

esta abordagem, o sistema partidário passa a ter sete categorias: i) partido único; ii) partido hegemônico; iii) 

partido predominante; iv) dois partidos; v) pluralismo moderado; vi) pluralismo polarizado; vii) e sistema de 

partidos atomizados. Esta classificação, embora tenha avançado conceitualmente, recebeu críticas de Scott 

Mainwaring (2001, p. 54) por não considerar em suas análises o nível de institucionalização dos respectivos 

sistemas. O autor exemplifica que, mesmo Brasil e Suécia sendo países multipartidários, o sistema brasileiro é 

muito menos institucionalizado que o sueco. 
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interna do partido, o seu peso no processo eleitoral, e sua relação com a sociedade – social 

embeddeness. A observação destas variáveis para o caso brasileiro leva ao diagnóstico de que 

nosso sistema é frágil e débil: i) os partidos não são reconhecidos pelo eleitorado; ii) a 

facilidade com que acontece a migração partidária aumenta a autonomia dos políticos em 

detrimento dos partidos; iii) a participação dos partidos nas campanhas é mínima, dado o 

baixo montante do fundo partidário – isso suscita na personalização do processo eleitoral; iv) 

e as diretorias nacionais dos partidos reúnem-se pouco e decidem temas pontuais. Também, o 

líder partidário não consegue interferir de maneira significativa na sobrevivência política de 

seus pares e, por isso, a conduta parlamentar passa a ser guiada por razões majoritariamente 

individuais. Assim, o autor vai dizer que: 

 

No Brasil os partidos catch-all nacionais são fracos, oficialmente, seus 

organismos internos dispõem de amplos poderes, mas na prática são pobres 

de recursos e em pessoal, tem pouca função nas campanhas eleitorais, fraca 

presença no Congresso, raramente se reúnem e são pouco institucionalizados 

(MAINWARING, 2001,  p.180). 

 

 

A justificativa para este cenário encontra-se, segundo Mainwaring (2001 apud 

SILVA JÚNIOR, 2008), nas regras institucionais e nos fatores macro-históricos. Destes, 

teríamos a pouca tradição democrática das elites governantes, e uma sociedade civil marcada 

pelo patrimonialismo e clientelismo. Daquelas, teríamos a representação proporcional com 

lista aberta (RPLA), o federalismo, a alta fragmentação partidária e o baixo enraizamento 

social dos partidos. Um ponto importante que deve ser esmiuçado é que, para este cientista 

político, existe uma relação intrínseca entre o sistema eleitoral e o sistema partidário: 

 

As regras eleitorais brasileiras estimulam os partidos a cultivarem o voto 

pessoal e a evitarem uma dependência muito grande do partido.  O sistema 

eleitoral ajuda a explicar o comportamento individualista dos partidos e 

contribui para a baixa institucionalização do sistema partidário. O baixo grau 

de lealdade nos partidos catch-all e incentivado pelo próprio sistema 

eleitoral. O Brasil tem um sistema de representação proporcional que deixa 

ao eleitor uma ampla margem de escolha entre candidatos individuais e 

enfraquece o controle dos partidos. Na maioria dos países que tem 

representação proporcional, os líderes partidários detêm considerável 

autoridade na determinação de quais candidatos irão ocupar as cadeiras. Em 

outros sistemas proporcionais, inclusive o brasileiro, o italiano (até 1993), 

grego, chileno (depois de 1958), finlandês, peruano (desde 1985), 

equatoriano (a partir de 1998), polonês e, no caso de algumas cadeiras, o 

estoniano e letoniano, o voto preferencial determina completamente a ordem 

dos candidatos na lista do partido. Esses sistemas de lista aberta conferem ao 

eleitor amplas possibilidades de escolha entre os candidatos do partido na 

hora da eleição. O eleitor vota em um único nome e esse voto não pode não 
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pode ser transferido para outra pessoa. No Brasil, os eleitores podem votar 

numa legenda sem especificar o nome do candidato, mas apenas uma 

minoria exerce essa opção (Samuels, 1996). As cadeiras são primeiramente 

distribuídas entre os partidos de acordo com o número de votos que cada 

candidato recebeu. Quem serão os eleitos em cada partido depende 

inteiramente da competência do candidato para conquistar votos pessoais 

(MAINWARING, 2001, p. 302).  

 

 

Assim, para Scott Mainwaring (1991), a regra eleitoral de lista aberta, por não 

promover uma ordem prévia dos candidatos a cargos do Legislativo, estimula a autonomia 

dos parlamentares sobre seus partidos, uma vez que sua eleição não depende da indicação 

partidária, mas da quantidade de votos personalizados que conquistou. 

Como consequência, os líderes partidários não teriam controle sobre seus 

correligionários e, por isso, o nível de disciplina seria abaixo da média encontrada nos países 

de industrialização avançada – cerca de 80%. Ademais, para Scott Mainwaring (2001), o líder 

não puniria o desertor com receio de perdê-lo, ao mesmo tempo em que o parlamentar não 

teria custos em se desviar da orientação do partido já que este não afeta, de maneira 

significativa, seu desempenho eleitoral
24

. Destarte, como o Brasil apresenta um 

subdesenvolvimento institucional e político dado o peso dos partidos na arena eleitoral, e 

como não há obstáculos para o comportamento indisciplinado, votar contra o líder torna-se 

uma opção comum para a maioria dos deputados.  

Não muito longe deste prognóstico, Barry Ames (2003) vai dizer que o sistema 

proporcional de lista aberta no Brasil produz partidos fracos e uma política personalizada, que 

se reflete em indisciplina dentro do Parlamento. Assim como pensado por Scott Mainwaring 

(1991, 2001), para este autor existe uma conexão entre a arena eleitoral e a arena legislativa: o 

controle partidário é fraco durante a campanha e, posterior e consequentemente, dentro do 

Legislativo. Isto é, não há incentivos para a cooperação dos deputados frente às lideranças 

partidárias, o que obriga o Executivo a negociar, diretamente, com os parlamentares.  

Em sua obra “Os Entraves da Democracia no Brasil”, Ames (2003) propõe, logo de 

início, a reflexão sobre a agenda legislativa do Executivo e o papel intervencionista do 

Congresso. Seu questionamento é: se, em um país formalmente democrático que enfrenta 

crises de inflação, desperdício e corrupção no governo, déficits no sistema previdenciário, 

serviços sociais de má qualidade, violência e desigualdade social, as propostas do governo 

para sanar esta série de problemas parecem ter apoio da população e da maioria dos 

parlamentares, qual a razão dos projetos raramente saírem incólumes do processo legislativo. 
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 A migração partidária teria a mesma lógica. 
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O pressuposto assumido é que dificilmente o Executivo pode evitar o alto preço a pagar pelo 

apoio parlamentar, que se dá através de benefícios clientelistas e patronagem, quais sejam: 

redistribuição de políticas distributivas e cargos. (AMES, 2003, p. 15). Nesta ótica, os líderes 

partidários têm uma baixa capacidade de organizar seus correligionários.  

Para saber qual o dispêndio do Executivo com o apoio do Legislativo, Ames (2003) 

elenca um conjunto de variáveis, sendo a principal o desempenho eleitoral do congressista. A 

hipótese é que “deputados que recebem votos de modo mais concentrado ou agrupado em 

feixes devem ter laços mais estreitos com seus eleitores e, por isso, têm mais motivos para 

desertar” (AMES, 2003, p. 259). A segunda hipótese, decorrente da primeira, é que estes 

deputados são mais caros ao Executivo porque precisam atrair mais benefícios para sua 

constituency. Todavia, antes que se incorra ao erro, a hipótese não é que quanto maior a 

liberação de verbas, maior a cooperação, e sim que “quanto maior a importância do 

desembolso como determinante da cooperação, mais fraco é o controle do partido sobre cada 

um dos seus membros” (AMES, 2003, p. 262 apud SILVA JÚNIOR, 2008, p. 46). 

Os resultados de seu estudo que nos interessa são: i) existe uma associação positiva 

entre cooperação e deputados mais vulneráveis. Ou seja, deputados que dependem do partido 

para a sobrevivência política são mais disciplinados; ii) e a conquista do apoio é inflacionada 

frente a parlamentares mais autônomos – o governo gasta mais em projetos de interesses dos 

deputados com maior probabilidade de desertar. Ou seja, o desempenho eleitoral afeta a 

autonomia do parlamentar, o que valoriza seu apoio.  

Portanto, em um cenário onde “os deputados em exercício do mandato têm vagas 

garantidas na chapa do partido, que os eleitores votam na pessoa do candidato, e não na 

legenda, e que o financiamento de campanha depende exclusivamente da iniciativa dos 

candidatos”, há restritas possibilidades de influência do líder sobre a sua bancada, de tal 

forma que a negociação acontece de forma individual, assunto por assunto (AMES, 2003, p. 

256- 257).  

O comportamento parlamentar disciplinado nada mais é, nesta perspectiva, que um 

processo de barganha bem sucedido, aonde os deputados que votam com o líder ficam 

satisfeitos com as recompensas recebidas; seguindo este raciocínio, a indisciplina é a 

consequência de negociações fracassadas. Ademais, este autor chama atenção para o seguinte 

fato: o Índice de Rice, o qual calcula a disciplina em relação às votações nominais, podem 
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representar a última fase de um processo intenso de negociação e barganha e, ao mesmo 

tempo, podem não revelar os custos de transação incorridos
25

. 

Dessa maneira, a baixa institucionalização partidária, a ausência de mecanismos de 

coesão e disciplina, em que a influência é exercida de baixo para cima, ou seja, dos membros 

do partido para as lideranças, é o que faz Barry Ames (2003) e Scott Mainwaring (2001) 

normalizarem o comportamento desviante.  
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 Como nos explica José Alexandre da Silva Júnior (2008, p. 31), “O índice de Rice é mensurado através da 

diferença entre o percentual dos parlamentares que seguiram seu líder e aqueles que votaram contra a sua 
indicação. Ou seja, em uma votação onde 85% dos congressistas votaram com o líder e 15% votaram contra o 

índice de Rice é de 70%”.  
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1.3. O PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO E AS REGRAS REGIMENTAIS DA 

CÂMARA FEDERAL 

 

 

Uma outra leitura sobre o comportamento dos partidos na arena legislativa e, 

consequentemente, sobre o comportamento parlamentar, foi apresentada à comunidade 

acadêmica da Ciência Política brasileira em 1999
26

. Nesta nova tese, o sistema eleitoral não 

deveria ser a única variável a explicar todos os problemas do sistema partidário. A 

estruturação do processo decisório no Legislativo bem como o tipo de poder constitucional 

disponível ao Presidente deveriam ser considerados na análise.  

O termo presidencialismo de coalizão foi formulado por Sérgio Abranches em 1988 

para descrever o modelo institucional típico da América do Sul: o presidente constrói sua base 

de apoio através da concessão de ministérios a partidos com representação no Legislativo, e 

os parlamentares, em troca, fornecem os votos necessários para aprovar a agenda do 

Executivo. 

Com o intuito de evitar a paralisia decisória que culminou, segundo a literatura 

especializada, no golpe de Estado em 1964 (SANTOS, 1986), a Constituição de 1988 

concedeu vários recursos de poder ao Executivo, tais como o controle sobre o orçamento, uma 

burocracia repleta de cargos comissionados, e mecanismos de controle da agenda do 

legislativo - exclusividade na iniciativa de projetos de lei em matérias sobre a organização da 

administração federal e o orçamento; possibilidade de adoção de medidas provisórias; e poder 

de solicitar urgência na tramitação de uma determinada matéria. Todavia, combinou-se a isso 

“uma maior capacidade de veto, de investigação e de influência na formulação de leis do 

Legislativo” (RENNÓ, 2006, p. 259). Nesse momento de transição e redemocratização, o 

Parlamento volta a ser a arena de debate político e de negociação última para a aprovação de 

leis. Isso significa que: 

 
Esses recursos facilitam que o Executivo seja o iniciador das propostas 

legislativas e de formulação de políticas públicas. Mas, as novas regras 

deixam claro que o Executivo necessita do apoio do Legislativo para 

governar (...) O Executivo precisa negociar com o Legislativo para ter sua 

agenda aprovada. O eixo da questão, portanto, passa a ser a formação de 

maiorias no Congresso (RENNÓ, 2006, p. 259).  

 

                                                           
26

 Ver o livro “Executivo e legislativo na nova ordem constitucional”, de Argelina Figueiredo e Fernando 

Limongi (1999). 
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Como já foi falado anteriormente, o nosso sistema eleitoral produz o 

multipartidarismo, de maneira que, após as eleições presidenciais de 1989, nenhum partido do 

Presidente obteve isoladamente maioria no Congresso. Neste cenário, o Executivo precisa 

fazer coligações com diversos partidos para conseguir aprovar seus projetos no Legislativo. 

Esta inferência encontra respaldo na observação sobre os governos pós-redemocratização – os 

presidentes se empenharam em formar, em maior ou menos grau, ministérios de acordo com a 

força e o peso relativo dos partidos no Parlamento (Abranches, 1988; Meneguello, 1998; 

Amorim Neto, 2000)
27

. Até mesmo o governo Collor, com sua postura antipartidária, adotou 

esta estratégia no final de seu mandato.  

Além da distribuição de ministérios, que pode ser entendida como patronagem, o 

presidente e os líderes partidários detêm prerrogativas institucionais que induzem a 

cooperação dos parlamentares. Argelina Figueiredo e Fernando Limongi (1999, p. 38) 

argumentam que: 

 

A escassa autonomia do Poder Legislativo na formulação de políticas 

públicas torna a participação no governo ainda mais importante para os 

parlamentares interessados em garantir retornos eleitorais. Sendo assim, o 

controle de cargos fornece mecanismos que permitem cobrar disciplina 

partidária. Os parlamentares podem incorrer em custos, votando a favor de 

medidas contrárias aos seus interesses imediatos, em função dos ganhos que 

podem auferir como membros da coalizão de governo (FIGUEIREDO; 

LIMONGI, 1999, p. 38). 

 

O poder de agenda do Executivo, combinado com a patronagem, fornece uma base 

estável de apoio parlamentar. Destarte, quando há a possibilidade do Presidente manipular 

estrategicamente a distribuição de preferências dos deputados e controlar a agenda do plenário 

através de medidas provisórias e requerimento de urgência, tem-se um maior grau de 

disciplina dos partidos que pertencem à coalizão de governo.  

O direito de requerer urgência aumenta as chances de sucesso do Executivo porque i) 

estipula prazos para a apreciação da matéria – 45 dias em cada uma das Casas Legislativas; ii) 

modifica o fluxo legislativo ordinário; iii) e diminui o tempo da Câmara para discutir suas 

próprias matérias (SANTOS, 2006, p. 228). Por sua vez, as medidas provisórias têm efeitos 

ainda mais consistentes sobre o poder de agenda do Executivo pois permitem ao Presidente 

governar sem consultar o Legislativo.  Por outro lado, e não menos importante, as medidas 
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 De acordo com Meneguello (1998 apud SANTOS, 2006, p. 226) “a necessidade de adequar a formação 

ministerial à heterogeneidade de interesses conduz os governos a modificarem, com certa frequência, a estrutura 

organizacional dos órgãos ministeriais – aumentando seu número, desmembrando ministérios, fato que visa 

muito mais à pressão da diversidade de interesses do que propriamente à critérios técnicos”. 
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provisórias podem significar uma proteção aos membros da coalizão da repercussão de 

medidas impopulares. Argelina Figueiredo (2000) esclarece que nas reedições das medidas 

provisórias os líderes partidários participam das modificações feitas no texto legal, embora 

não assumam os custos pela sua aprovação
28

.  

 

Poder de agenda e controle sobre o processo legislativo são instrumentos dos 

governos para a proteção de sua maioria de apoio de decisões impopulares e 

preservação de acordos em torno de políticas. Neste sentido, forjam ações 

concertadas entre o governo e a maioria que o apóia, elevando, 

conseqüentemente, a cooperação (Figueiredo, 2000, p. 12). 

 

Outro fator que contribui para a cooperação dentro do Parlamento é a centralização 

do processo decisório em torno dos líderes partidários. O Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados prevê a distribuição de direitos parlamentares a partir de critérios partidários: i) a 

composição da Mesa Diretora e das comissões é determinada pelo princípio da 

proporcionalidade dos partidos; ii) o Colégio de Líderes, instância decisória que atua de forma 

centralizada na determinação da pauta dos trabalhos legislativos juntamente com a Mesa 

Diretora, é reconhecido pelo regimento; iii) além disso, cabem aos líderes a nomeação e 

destituição dos membros e dirigentes das comissões e relatores de projeto. Eles podem, 

também, usar a palavra nas sessões durante um tempo proporcional ao tamanho da sua 

bancada, participar dos trabalhos de qualquer comissão, encaminhar votações em plenário, 

registrar os deputados do partido como candidatos aos cargos da Mesa, orientar o voto de sua 

bancada no plenário, incluir e retirar projetos da pauta, determinar se sua tramitação terá 

caráter de urgência, inscrever membros para as comunicações parlamentares antes da ordem 

do dia e, fundamentalmente, negociar junto ao Executivo as demandas de seus 

correligionários (PACHECO; MENDES, 1998 apud SANTOS, 2006, p. 231). 

O Executivo, através de seus poderes legiferantes e de seu poder de agenda, 

consegue barganhar apoio político do Congresso. E, por sua vez, são os líderes partidários que 

intermediam esta troca, negociando a demanda de ambos. Logo, não é racional os 

parlamentares agirem individualmente no Congresso, da mesma forma que o Executivo, pelo 

alto custo transacional que acarretaria, não negocia ou barganha individualmente o voto de 

cada parlamentar – “a organização legislativa não foi otimizada para tratar as demandas dos 

parlamentares individualmente” (FIGUEIREDO, LIMONGI, 1999 apud SANTOS, 2006, p. 

232). Dessa forma, é natural pensar que o líder irá agir como intermediário das demandas dos 
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 Como mostram os indicadores, a taxa de sucesso dos projetos do Executivo no período pós-88 fica em torno 

de 70%, variando muito pouco nos diferentes governos (FIGUEIREDO, 2000). 
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membros do seu partido junto ao Executivo se for seguida sua indicação de voto para uma 

determinada medida. Segundo Carlos Pereira e Bernardo Mueller (2003, p. 740) “É nesse 

momento que os partidos – frágeis elos entre os representantes e os eleitores – se tornam 

fortes atores. Fortes sim, mas no espaço congressual e governamental.”.  

 

 

1.3.1. ARGELINA FIGUEIREDO E FERNANDO LIMONGI: POR QUE OS DEPUTADOS 

COOPERAM? 

 

 

Os estudos de Argelina Figueiredo e Fernando Limongi (1999) refutaram a tese da 

ingovernabilidade do sistema político brasileiro. Através dos dados da produção legal e das 

votações nominais no período pós-88 na Câmara dos Deputados, estes cientistas políticos 

mostraram que, diferente do que a literatura especializada previa, o Executivo foi capaz de 

implementar sua agenda e realizar seus principais interesses programáticos.  

 

Os dados arrolados demonstram que, sob a constituição 1988, o Executivo se 

constitui no principal legislador de jure e de fato. O principal argumento é 

que essa preponderância legislativa do Executivo decorre diretamente da sua 

capacidade, garantida constitucionalmente, de controlar a agenda – o timing 

e o conteúdo – dos trabalhos legislativos. Os mecanismos constitucionais 

que ampliam os poderes legislativos do presidente – ou seja, a extensão da 

exclusividade de iniciativa, o poder de editar medidas provisórias com força 

de lei e a faculdade de solicitar urgência para os seus projetos – 

estabelecidos pelas reformas constitucionais militares e ratificados pela 

Constituição de 1988, não só lhe permitem definir a agenda legislativa, mas 

o colocam em posição estratégica para a aprovação de seus projetos. 

Argumentamos ainda que as normas que regulam a distribuição de direitos e 

recursos parlamentares dão origem a um padrão altamente centralizado de 

organização do Congresso que se harmoniza com o papel preponderante do 

Executivo. Além disso, mostramos que o eixo a estruturar esse padrão 

centralizado são, por força regimental, os partidos políticos. As evidências 

apresentadas negam o diagnóstico dominante na literatura, segundo o qual o 

país viveria uma crise de governabilidade decorrente de um conflito entre 

um Executivo institucionalmente frágil e um Legislativo fortalecido pelo 

texto constitucional mas incapaz de agir devido à ausência da necessária 

estrutura partidária (FIGUEIREDO, LIMONGI, 1999, p. 11) 

 

Os achados empíricos desta investigação apontaram para a força das lideranças 

partidárias na condução das votações no Legislativo – das 221 votações analisadas, o grau de 

disciplina é, em média, 89,9%. A hipótese sustentada é que o líder utiliza seu poder 
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regimental para incentivar o comportamento disciplinado de sua bancada. Isso é ainda mais 

eficaz quando o partido faz parte da coalizão do Executivo. Nas palavras de Figueiredo e 

Limongi (2001, p. 10), “O controle de agenda exercido pelos líderes partidários e pelo 

Executivo reduz as chances de sucesso das iniciativas individuais dos deputados”. Nesse 

sentido, a possibilidade dos parlamentares adotarem comportamento do tipo free-rider seria 

minada.  

É importante lembrar que esta cooperação dos nossos legisladores não acontece por 

meio da imposição. Dado o poder regimental de agenda disponível tanto aos líderes 

partidários quanto ao Executivo, as estratégias individualistas são neutralizadas. Ou seja, em 

um sistema partidário fragmentado, os membros do Congresso podem até perseguir objetivos 

particularistas, mas as instituições conspiram para seu insucesso. Portanto, restam aos 

congressistas duas opções: i) votar com o líder e ganhar poder de barganha em negociações 

com o Executivo ou ii) agir individualmente e ser esmagado pela força deste último (SILVA 

JÚNIOR, 2008, p. 37).  

Diante desse panorama, o preço pela indisciplina é muito alto e, por isso, o 

comportamento desertor é uma opção pouco usual entre os parlamentares, sendo assumido 

apenas quando o custo político em seguir o líder for muito elevado. Isso acontece em 

situações onde os projetos em votações recaem em setores sociais e/ou regiões importantes 

para a reeleição do deputado
29

.   

Além disso, Argelina Figueiredo e Fernando Limongi (2001) testaram algumas 

variáveis que poderiam diminuir a disciplina, sendo as principais: i) o tipo de matéria/assunto; 

ii) o quórum exigido; iii) os partidos; iv) e os governos e as coalizões. Para todos estes 

aspectos, verificou-se que não houve oscilações significativas, o que torna o comportamento 

da bancada partidária um reflexo da decisão do líder.  
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 Ver votação do Pré-Sal. 
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1.4. ENTRE A DISCIPLINA E A INDISCIPLINA: A RACIONALIDADE POR TRÁS 

DA DESERÇÃO 

 

 

Como foi observado, um aspecto fundamental na compreensão do comportamento 

parlamentar é o entendimento do conceito disciplina partidária.  

George Tsebelis (1998) esclarece que, dentro do conceito mais amplo unidade 

partidária, há dois conceitos menores que se distinguem segundo o contexto em que estão 

inseridos. O primeiro seria a coesão, a qual “refere-se ao agrupamento de diferentes posições 

políticas dentro de um mesmo partido, antes que a votação se processe” (TSEBELIS, 1998, p. 

23); o segundo seria a disciplina, e diz respeito “à capacidade de um partido para controlar os 

votos de seus membros no Parlamento.” (TSEBELIS, 1995, p. 23 apud SILVA JÚNIOR, 

2008, p. 10). A causa deste alinhamento partidário dos votos dar-se-ia por três fontes ou 

motivos: i) coesão; ii) disciplina; iii) e controle da agenda (CAREY, 2007, p. 93).  

Para que haja a coesão, é necessário um sistema eleitoral que produza ou incentive 

partidos políticos formados por membros com preferências similares. De acordo com José 

Alexandre da Silva Júnior (2008, p, 10), as instituições que afetam este processo são: o tipo 

de lista, a modalidade de coligações eleitorais, a magnitude de distritos, a competição 

intrapartidária e a probabilidade de reeleição. Assim, combinações do tipo lista fechada e 

proibição de coligações em eleições proporcionais resultam em membros homogêneos 

(CRISP e et. ali, 2004). Por outro lado, fracas clivagens partidárias no eleitorado, alta 

volatilidade eleitoral e lista aberta tendem a aumentar a heterogeneidade dos eleitos e 

diminuir, consequentemente, a coesão do partido. 

A disciplina como causa do alinhamento dos votos remete ao sistema de 

recompensas e punições que o líder faz uso para premiar a unidade partidária ou punir o 

comportamento desviante (CAREY, 2007, p. 93). O acesso do líder a este sistema depende de 

dois fatores basilares: i) o controle sobre a lista eleitoral; ii) e a estrutura de funcionamento do 

Legislativo. Como se pode deduzir, a lista fechada aumenta o poder do líder porque outorga a 

ele a função de ordenar os candidatos no processo eleitoral. No mesmo sentido, o líder 

consegue impor a disciplina partidária quando tem posse de prerrogativas institucionais que 

controlam o ritmo dos trabalhos e a política de ocupação de cargos no Parlamento (KIEWEIT 

e MCCUBBINS, 1991; COX e MCCUBBINS, 1993; FIGUEIREDO E LIMONGI, 2000; 
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SANTOS, 2003). Em ambos os casos, o líder é importante porque consegue intervir nas 

possibilidades de sobrevivência política de seus correligionários.  

Por último, a disciplina pode ter como fonte o controle da agenda legislativa pelos 

partidos. Aqui, mais uma vez, o líder consegue centralizar o processo legislativo – desta vez 

na formação da agenda e na pauta de votação, lembrando que ele também tem prerrogativa de 

solicitar votação nominal ou aceitar a votação simbólica. Como afirma Barry Ames (2003), 

para os projetos de lei serem apreciados, eles precisam ter ou o apoio da maioria, ou ter 

grande valor para um ator relevante
30

. Dessa forma, o processo de produção das políticas e, 

consequentemente, de agregação das múltiplas preferências, é o que levará à unidade 

partidária, especificamente ao voto unidirecional da bancada.  

A unidade partidária e sua dimensão disciplina resultam, portanto, de fatores 

institucionais que não são excludentes, são cumulativos, e que ganham importância a medida 

que os outros perdem (MAINWARING, 2001; CAREY, 2007 apud SILVA JÚNIOR, 2008, 

p. 13). Logo, é interessante notar que nestas três perspectivas, são os arranjos institucionais 

que vão definir a disciplina: ora o sistema eleitoral atuando, ora o próprio funcionamento do 

Legislativo.  

Seguindo este raciocínio, a indisciplina partidária seria o resultado da 

heterogeneidade das bancadas, da fragilidade dos líderes ou da ausência de filtros no processo 

de policy making (SILVA JÚNIOR, 2008, p. 13). Todavia, para entender o fenômeno da 

indisciplina, faz-se necessário ampliar este foco institucional e responder à seguinte questão: é 

vantajoso trair o líder? 

Partindo do pressuposto de que os atores políticos são racionais e realizam o cálculo 

do custo-benefício de suas ações, supõe-se que quando o parlamentar age de forma 

indisciplinada, o faz porque considera lucrativo ou menos oneroso desertar. Ou seja, a 

indisciplina não afetaria seu desempenho eleitoral ou, pelo contrário, teria impacto positivo. 

Assim, “a idéia de que alguém pode ser forçado a ser indisciplinado ou assumir esta postura 

por irracionalidade é afastada da explicação” (FEREJOHN; PASQUINO, 2001 apud SILVA 

JÚNIOR, 2008, p. 14).  

A escolha individual do legislador não está descolada das estruturas de oportunidades 

citadas anteriormente. Dessa maneira, é razoável supor que em um sistema eleitoral de lista 

aberta, em que os candidatos disputam entre si, o incentivo para a ação individual é maior que 

o incentivo para a ação coletiva. Do mesmo modo, quando os interesses de seu distrito 
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 As comissões temáticas ganham destaque neste momento, quando conseguem produzir e refinar as 

informações e, ao mesmo tempo, agregar as preferências. 
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eleitoral estão em conflito com a orientação do líder, a indisciplina tende a ser maior - a 

votação do Pré-Sal é um exemplo concreto desta situação. Também, quando os líderes 

partidários tem poucas prerrogativas institucionais, torna-se mais difícil obter a disciplina de 

seus membros. Contrariamente, quanto maior é o poder do líder e sua capacidade de 

influenciar a sobrevivência política de seus correligionários, maior a probabilidade do 

comportamento disciplinado (CAREY; SHUGART, 1995). Outra variável que parece afetar a 

disciplina é o tamanho das bancadas:  

 

A lógica da ação coletiva (Olson, 1965) nos ensina que o tamanho de um 

grupo é um importante fator na sua capacidade de controlar e punir com 

eficácia os desertores. Pode-se dizer, então, que quanto maior for a bancada 

parlamentar de um partido, menor será sua disciplina (AMORIM NETO, 

2002, p. 7). 

 

Portanto, são quatro premissas básicas que nortearão todo trabalho:  

i) a indisciplina é um ato racional;  

ii) todavia, a disciplina é a regra e o seu desvio é a exceção (CAREY, 2007);  

iii) a indisciplina está em conformidade com as ambições políticas do parlamentar, 

sendo a principal sua reeleição. 

iv) e a indisciplina cresce à medida que aumenta os benefícios obtidos com esse 

comportamento.  

Não há como estudar a indisciplina sem entender qual o papel que os líderes 

partidários desempenham no espaço Legislativo. Ou seja, o líder partidário tem ou não a força 

necessária para suscitar a disciplina dos deputados brasileiros? De acordo com Britto e Silva 

(2006), há três interpretações principais: i) a primeira defende a fragilidade do líder; ii) a 

segunda pressupõe seu fortalecimento; iii) e a terceira concilia pontos das duas versões 

anteriores.  

Para a primeira interpretação, composta principalmente pelos teóricos brasilianistas, 

as eleições influenciam o comportamento dos atores políticos e, concomitante a isso, os 

partidos tem pouca ou nenhuma força nas arenas decisórias. É por isso que, para esta vertente, 

a eleição proporcional de lista aberta acaba “deslocando o poder dos líderes para os 

candidatos individuais” (AMES, 2003, p. 62), ou, de forma mais pessimista, posiciona os 

líderes partidários do Brasil entre os mais fracos, com baixa capacidade de controle sobre os 

seus correligionários (CAREY; SHUGART, 1995). 
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Dois teóricos influentes dentro desta perspectiva são os já mencionados Scott 

Mainwaring e Barry Ames. Para Mainwaring (2001), a baixa institucionalização partidária 

que caracteriza o sistema politico brasileiro permite aos parlamentares uma atuação descolada 

de regras e compromissos firmados. Os líderes partidários, mesmo que revestidos de poderes 

de coerção, prêmios ou incentivos e intimidações ou ameaça, raramente o fazem diante dos 

dissidentes, e isto se deve a dois motivos principais: individualmente os desertores podem 

migrar de partidos; e, em conjunto, os membros do partido podem destituir a liderança. Sobre 

este último aspecto, todavia, pouco se sabe – os líderes partidários são eleitos para mandatos 

de um ano, não sendo claro os critérios que podem destituí-los.  

Neste panorama de partidos fracos, com regras institucionais que não motivam a 

disciplina e, ao mesmo tempo, não punem o desvio, votar contra o líder passa a ser uma opção 

pouco onerosa e sempre à disposição da maioria dos deputados. 

Similar a este prognóstico pessimista, Barry Ames (2003) acredita na baixa 

influência que o líder exerce diante da sobrevivência política dos seus liderados e, além disso, 

esta influência aconteceria de baixo para cima, e não de cima para baixo. Isto é: dos membros 

do partido para as lideranças, e não o inverso. É o que Cox e McCubbins (1993 apud SILVA 

JÚNIOR, 2008, p. 19) vão chamar de “governo por partidos condicionais”.  

A disciplina dos parlamentares para com as lideranças estaria vinculada, fortemente, 

com a autonomia do indivíduo frente ao partido. Portanto, em situações em que o deputado 

domine um eleitorado, tenha votação concentrada e esteja entre os mais bem votados, 

dificilmente ele irá se submeter às preferencias do líder. Se assim o fizer, é porque imagina 

que irá aferir uma quantidade de benefícios superior a que teria agindo individualmente. 

Dessa maneira, a manipulação do líder seria uma estratégia de sobrevivência dos atores 

políticos. Ademais, a disciplina nada mais seria que o resultado de negociações ex-ante entre 

o líder e seu partido.  

A força do líder é, dessa maneira, inversa ao custo que ele se dispõe a pagar para 

obter a cooperação de sua bancada - e, percebendo que não conseguirá a cooperação, o líder 

abdicaria de indicar o voto. 

Em contrapartida, a segunda interpretação rejeita a premissa da “conexão eleitoral”. 

Os teóricos desta perspectiva assumem outras variáveis explicativas, quais sejam: os poderes 

regimentais de agenda dispostos tanto aos líderes partidários quanto ao Executivo:  
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As regras constitucionais e regulamentos legislativos dão ao Executivo e aos 

líderes meios para promover a cooperação no Legislativo, além de 

neutralizarem o comportamento individualista dos legisladores. Em um 

sistema partidário fragmentado, os membros do Congresso podem ter 

incentivos eleitorais para perseguir objetivos particulares, mas falta-lhes 

capacidade para consegui-los. Os esquemas institucionais conspiram contra 

seu sucesso, seja em matéria de legislação, seja de fiscalização 

(FIGUEIREDO, 2001, p. 694). 

 

A constatação de que, apesar do personalismo e da descentralização presentes na 

arena eleitoral, os líderes partidários controlam os recursos necessários à sobrevivência 

política dos parlamentares e, por isso, são fortes atores dentro da arena legislativa, teve seu 

marco teórico nas análises de Argelina Figueiredo e Fernando Limongi em meados da década 

de 90. Como já foi falado na sessão anterior, após examinarem o resultado de 221 votações 

nominais no plenário da Câmara dos Deputados, os autores afirmaram que, no que diz 

respeito ao comportamento dos partidos no Congresso, haviam chegado a “conclusões 

totalmente em desacordo com as previsões feitas pela literatura” (FIGUEIREDO; LIMONGI, 

1995, p. 500). Com este estudo, percebeu-se que o voto dos líderes partidários é um excelente 

indicador do comportamento da bancada no Congresso Nacional. Em outras palavras, 

observou-se, de maneira contra intuitiva, que o nosso Legislativo é previsível e que os 

deputados são disciplinados à orientação de seus líderes.   

Embora tenham capacidade de punir os deputados indisciplinados, seja através da 

não nomeação para comissões de seus interesses, seja através do não uso do seu poder de 

agenda para acelerar a apreciação de projetos, por exemplo, os líderes raramente o fazem. E 

isto porque a cooperação é racional nesta perspectiva. Diante de um Executivo hipertrofiado, 

os líderes representam o outro lado na mesa de negociação: o parlamentar vota com o líder 

porque acredita que ele levará sua demanda ao Governo, o qual detém os recursos necessários 

a sua sobrevivência. Desta afirmação, podem ser retiradas duas conclusões: as negociações 

com o Executivo são feitas no atacado, e o líder é o ator mais forte em meio a legisladores 

fracos (SANTOS, 2003).  

Estas análises que ponderam sobre a relevância e poder dos líderes na organização e 

coordenação das agendas no Poder Legislativo devem, contudo, ser contrabalanceadas com a 

observação atenta de cenários e circunstâncias em que a atuação destes atores apresenta 

limitações. Isso acontece, principalmente, quando temas de difícil consenso estão na pauta de 

discussões do Congresso (ARAÚJO; TESTA; SILVA, 2015).  
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Projetos de natureza federativa, por exemplo, tendem a assumir um caráter 

suprapartidário dentro do processo legislativo. Dois casos ilustram esta afirmação, quais 

sejam: a dificuldade em aprovar mudanças mais expressivas no Imposto sobre Operações 

relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). Aqui, os parlamentares que 

representam os estados mais ricos da federação não aceitam alterações, no âmbito da Reforma 

Tributária, que impliquem a redução da arrecadação deste tributo, mesmo que isso signifique 

um enfrentamento à indicação do líder.  

O outro exemplo foi o debate e votação da chamada Emenda Ibsen
31

, apresentada na 

Câmara pelos exs deputado Ibsen Pinheiro (PMDB-RS) e Humberto Souto (PPS-MG), a qual 

previa a repartição dos royalties do petróleo entre todos os estados e municípios de acordo 

com critérios dos Fundos de Participação, o que geraria perdas aos estados produtores. Neste 

processo, o Congresso dividiu-se segundo o estado de origem do parlamentar, e não em 

termos de partidos da base e da oposição. O principal argumento a favor da nova distribuição 

era que o petróleo pertence a todo o país, o que justificaria uma distribuição igualitária dos 

royalties. Em entrevista à BBC no dia 18 de março de 2010, o deputado Marcelo Castro 

(PMDB-PI) afirmou que “não interessa que a exploração seja feita de frente para o Rio de 

Janeiro”, e que “é preciso usar o petróleo para fazer “justiça social” e “reduzir os 

desequilíbrios” regionais”. Também, o autor da proposta de emenda, o ex deputado Ibsen 

Pinheiro (PMDB-RS), disse, em entrevista ao site G1, que “os Estados produtores têm, no 

máximo, vista para o mar, que é muito privilegiada", e que “não seria justo privilegiar dois 

estados e  prejudicar 25”. Por outro lado, os parlamentares dos estados e municípios 

produtores, especialmente do Rio de Janeiro e Espírito Santo, descreveram esta medida como 

covarde, além de apontar para as falhas jurídicas da referida emenda. De acordo com as 

matérias jornalísticas veiculadas à época, o fato levou o então governador do Rio, Sérgio 

Cabral (PMDB), às lágrimas no fim de uma palestra a estudantes da Pontifícia Universidade 

Católica (PUC-Rio).   

O fato que nos interessa é que, quando a Emenda Ibsen foi ao Plenário da Câmara 

dos Deputados, no dia 10 de março de 2010, contrariando o governo que pretendia adiar a 

votação, dos dezenove partidos constituintes da 53º Legislatura (2007-2011), treze liberaram 

as suas bancadas, cinco posicionaram contra a indicação do líder do governo (voto não), e um 

                                                           
31

 A Emenda Ibsen integrou o processo do Projeto de Lei (PL) nº 5.938/2009, de autoria do Poder Executivo, o 

qual mudava o marco regulatório para a exploração de petróleo na camada pré-sal.  
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não participou da votação (PTB). O resultado foi uma derrota ao Executivo: a emenda foi 

aprovada por 369 votos a favor, 72 votos contra e duas abstenções (FERREIRA, 2014). 

Além destes casos de cunho federativo, há outros em que a força partidária se 

esmaece, ao mesmo tempo em que ganham espaço outras formas de estruturação da atividade 

legislativa. As discussões do Código Florestal (Lei nº 12.651/201), relatadas por Pereira 

(2013), são um exemplo: o líder partidário deixou de ser a principal referência, enquanto as 

bancadas e frentes parlamentares temáticas – ambientalistas versus ruralistas – adquiriram 

destaque neste processo. Na votação do texto produzido por Aldo Rabelo (PCdoB), principal 

relator deste processo, o PT apresentou comportamento altamente indisciplinado – 45 

parlamentares seguiram a orientação do líder pela aprovação, e os outros 35 parlamentares 

manifestaram voto contrário. Também, na votação da Emenda nº 164, que flexibilizava ainda 

mais o conceito de proteção ambiental, o Executivo sofreu derrota emblemática: o líder do 

governo orientou pela rejeição da emenda, sendo que 182 parlamentares seguiram esta 

indicação, 273 contrariaram seu posicionamento, e 2 deputados se absteram
32

.  

Passados estes exemplos e retomando as classificações acerca da importância do 

líder partidário, há, por último, aqueles que defendem uma posição intermediária: os líderes e 

suas bancadas têm uma relação de interdependência. Nesta relação, os líderes controlam os 

recursos que são úteis a todos os deputados, e estes, com o intuito de ter seus projetos e 

emendas locais executados, votam seguindo a indicação da liderança.  

O trabalho de Carlos Pereira e Bernardo Mueller (2003), intitulado “Partidos fracos 

na arena eleitoral e partidos fortes na arena legislativa: a conexão eleitoral no Brasil”, afirma 

que as regras eleitorais proporcionam incentivos para os políticos se comportarem 

individualmente, fragilizando, assim, os partidos na arena eleitoral, enquanto as regras 

internas do Congresso e os poderes presidenciais tornam o comportamento dos parlamentares 

extremamente dependente da lealdade aos seus respectivos partidos, fortalecendo estes 

últimos dentro do Congresso. Para testar a hipótese de que o sistema político brasileiro é 

caracterizado por arranjos institucionais que produzem novas formas de conexão entre as 

arenas eleitoral-legislativa, estes cientistas políticos utilizaram um modelo econométrico 

multivariado e colocaram como a variável dependente o voto de cada parlamentar em 327 

votações nominais no Plenário da Câmara dos Deputados no período entre 1995 e 1998, tendo 

como base a posição do Executivo em cada votação.  

                                                           
32

 Esta divisão não se deu apenas na arena legislativa, e também existia internamente dentro do Poder Executivo. 

É assim que os titulares das duas principais pastas ministeriais neste processo - Ministério do Meio Ambiente e 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – externavam seus conflitos em jornais e reuniões públicas. 
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Os resultados dos testes econométricos confirmaram grande parte das hipóteses do 

modelo, principalmente nas votações que envolveram PECs. Isto significa que os 

parlamentares que pertenciam aos partidos que formavam a coalizão de governo votaram 

consistentemente de modo favorável ao Executivo. Também, os parlamentares que 

conseguiram executar suas emendas individuais, tanto em sua principal base eleitoral (pork), 

como em todo o estado (budget), apresentaram maior probabilidade de votar favoravelmente 

às preferências do Executivo. Em contrapartida, quanto maior o número de emendas não 

executadas, menor o suporte às preferências do Executivo. Ou seja, o Executivo usou, de 

1995 a 1998, a distribuição dos recursos para recompensar legisladores fiéis, aprovando suas 

demandas locais, e ao mesmo tempo puniu os parlamentares que não seguiram suas 

preferências, negando- lhes com mais freqüência o acesso a tais recursos.  

O ponto chave que se deve atentar é que essas trocas de apoio não acontecem de 

maneira individualizada, parlamentar por parlamentar. São os líderes das bancadas que 

“formam a ponte que liga os parlamentares individuais e o Executivo, negociando as 

demandas de ambos” (PEREIRA; MUELLER, 2003, p. 739).  

Todavia, a força do líder não é tão rígida como pressupõe a segunda perspectiva. A 

possibilidade de migração partidária com custo quase a zero torna a não cooperação uma 

alternativa razoável e racional. Dessa maneira, em uma releitura de Melo (2000, 2004), 

conclui Silva Júnior (2008, p. 40) que “por um lado, tem-se um líder desprovido de 

mecanismos formais de punição, mas com alta capacidade de influenciar o processo 

legislativo. Por outro, deputados fracos individualmente, mas com a prerrogativa de migrar de 

partido quando achar conveniente”. 

 

O argumento é que a estrutura de punições e recompensas embutida no 

arranjo interno do Legislativo brasileiro permite a coexistência dos dois 

comportamentos: disciplina em plenário e trânsito entre as bancadas. Ambos 

são comportamentos racionais e que podem ser entendidos à luz da noção de 

que os deputados optam pelas alternativas de ação capazes de maximizar 

suas chances de sucesso na carreira política (MELO, 2000 apud SILVA 

JÚNIOR, 2008, p. 40). 

 

 

Destarte, a relação estabelecida entre líder e liderados é de interdependência, sendo 

que estes ora utilizam estratégias de deserção, ora cooperam com a bancada. 

Há, ainda, outra interpretação teorética que merece ser mencionada. Esta perspectiva, 

a qual destoa das anteriores à medida que afasta a explicação da disciplina partidária dos 
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líderes, pode ser encontrada nas análises de Amorim Neto (2002), Cox e McCubbis (2003). A 

hipótese levantada por eles é que apenas alguns governos no Brasil funcionam como 

presidentially-led cartel, isto é, efetivamente “cartelizam” a agenda legislativa (AMORIM 

NETO, 2006, apud SILVA JÚNIOR, 2008, p. 50).  

De acordo com Amorim Neto (2006), os presidentes podem governar através de 

decretos ou projetos de lei
33

. Se a segunda alternativa for a escolhida, o Executivo deve 

construir uma ampla base de apoio parlamentar – é esta edificação que irá caracterizar o   

presidentially-led cartel. Ademais, a taxa de sucesso ou fracasso das bases legislativas 

governistas, ou seja, da coalizão dos partidos, está associada com a coalescência, isto é, com a 

relação entre o percentual de Ministérios ocupados por determinado partido e o tamanho de 

sua bancada nesse mesmo período.  

Após rodarem um modelo binominal com beta estendido, Cox e McCubbis (2003) 

verificaram que a disciplina partidária aumenta conforme a distribuição de cargos e verbas 

pelo Executivo, mais especificamente, conforme os Ministérios mais poderosos e com maior 

orçamento, são distribuídos entre os maiores partidos do Parlamento
34

. Além disso, observou-

se que a oposição, ao ser excluída desta divisão coalescente, também é motivada a adotar um 

comportamento disciplinado.  

Portanto, neste raciocínio, a indisciplina é o resultado da estratégia governativa do 

presidente, quando i) parlamentares governistas não são contemplados com os recursos do 

Executivo, via cargos e verbas; ii) e quanto coopta os membros da oposição, seduzidos pela 

distribuição destes benefícios.  

Como foi registrado, o tratamento dado ao fenômeno da disciplina e seu antônimo, a 

indisciplina, varia à medida que se alteram os níveis de análise. É assim que, quando o 

sistema eleitoral é a variável explicativa, as interpretações apontam para a fragilidade dos 

líderes e para a irrelevância dos partidos na sobrevivência dos parlamentares. Neste cenário, a 

indisciplina é trivial ou, até mesmo, lucrativa. Em contrapartida, quando a arena parlamentar 

torna-se a variável explicativa, e os líderes são reconhecidos pela literatura como formadores 

da agenda parlamentar e, ainda mais importante, como elos entre os membros da Câmara 

Federal e o Poder Executivo, a indisciplina é vista como algo excepcional, margeando a 

irracionalidade.  

                                                           
33

 Todavia, nem todos os assuntos podem ser tratados via decretos. 
34

 Dados os últimos acontecimentos, é preciso reavaliar as interpretações dominantes e ampliar o conhecimento 

sobre os dilemas institucionais do presidencialismo de coalizão brasileiro. 
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O quadro resumo abaixo ilustra estas explicações concorrentes sobre a indisciplina 

partidária: 

 

Quadro 1. Definições correntes de indisciplina partidária no Brasil 

Autores Definições de indisciplina 

Mainwaring 

(2001) e 

Mainwaring e 

Pérez Liñán, 

(1997); 

1) A indisciplina é um ato isento de sansões partidárias. De modo 

geral, é uma opção sempre ao alcance dos parlamentares sem 

maiores constrangimentos.     

Ames (2003); 
2) A indisciplina é o resultado de negociações fracassadas entre 

parlamentares, líderes e Executivo, realizadas antes da votação em 

plenário; 

Limongi e 

Figueiredo (2001) 

3) Enfrentar o líder é a opção de alguns poucos parlamentares na 

tentativa de evitar que a aprovação de certas matérias lhe ocasione 

enormes custos políticos.   

Amorim Neto 

(2006) Amorim 

Neto Cox e 

MucCubbins 

(2003);  

4) A indisciplina é o resultado do comportamento de parlamentares 

governistas insatisfeito com a distribuição partidária de verbas e 

cargos (respeito ou não a coalescência);  

5) A indisciplina é o resultado da atitude de parlamentares da 

oposição cooptados pelo Executivo; 

Fonte: SILVA JÚNIOR, 2008. 
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1.5. O PLENÁRIO SOB INFLUÊNCIA: O BACKGROUND SOCIAL E O 

COMPORTAMENTO LEGISLATIVO 

 

“Há um estereótipo sobre quem pode ser 

inteligente e competente, quem pode exercer o poder. No 

Brasil, são homens brancos e ricos que representam a 

face do poder” 

 (Benedita da Silva, Ex-Senadora da República 

negra). 

 

O comportamento dos nossos legisladores varia em função de seu background 

social? Para além do partidarismo, as preferências, identidades e origem do parlamentar 

afetam seu desempenho individual? Estas perguntas não são novas na Ciência Política, 

havendo uma ampla quantidade de abordagens que tentam responder como a identidade de 

um grupo influencia os diferentes padrões de atividade política (MICOZZI, 2014). Os estudos 

sobre raça, etnia e gênero ocupam um espaço de destaque neste cenário, e mostram que 

atributos constitutivos comuns - ser latino, afro-americano e mulher, por exemplo – interfere 

nos interesses dos indivíduos, funcionando como atalhos para a ação coletiva.  

Em outras palavras, componentes constitutivos são uma fonte de politização e uma 

ponte entre as demandas dos grupos sociais e as esferas públicas. Seguindo este raciocínio, 

pesquisadores têm avaliado o grau em que a presença ou ausência de membros de 

determinado estrato social em espaços representativos pode ser traduzido em resultados 

positivos e negativos, respectivamente, para o grupo do qual ele faz parte (BARRETO, 

SEGURA, WOODS, 2004).  

É importante salientar que consoante a esta busca de cunho teórico-empírico, seguiu-

se um movimento mais amplo, o qual identificou na sub-representação política de 

determinados grupos sociais um problema basilar das democracias contemporâneas.  

 

O grupo dos governantes, em relação ao conjunto da população, tende a ser 

muito mais masculino, muito mais rico, muito mais instruído e muito mais 

branco - uma observação que vale para o Brasil e para as democracias 

ocidentais em geral. A expansão da franquia eleitoral, com a incorporação de 

novos grupos, como as próprias mulheres, os trabalhadores e os analfabetos, 

à cidadania política, não modificou de forma substantiva a situação. Como 

observou Anne Phillips (1999, p.35), não basta eliminar as barreiras à 



53 
 

inclusão, como no modelo liberal: é necessário incorporar explicitamente os 

grupos marginalizados no corpo político (MIGUEL, 2009, p.66)
35

 

 

É assim que, baseadas na obra de Iris Marion Young e em seu conceito “perspectiva 

social”, teóricas feministas vão defender o valor da representação descritiva, renomeada como 

“política de presença”. Segundo Young (2000, p. 137), uma perspectiva social pode ser 

definida como “o ponto de vista que membros de um grupo têm sobre processos sociais por 

causa de sua posição neles”. Assim, as perspectivas são i) frutos das experiências adquiridas 

pela posição no grupo; ii) e intransferíveis, isto é, não podem ser representadas por outrem. 

Daí a justificativa para uma política de presença, utilizando a expressão de Anne Phillips 

(1995). Em outras palavras, os grupos dominados precisam de um lugar para a verbalização 

de suas perspectivas. A hipótese é que parlamentares do sexo feminino tendem a se preocupar 

mais com a promoção de políticas para as mulheres (SWERS, 2002), atendendo, de certa 

maneira, sua base de apoio (NORRIS, 1996).  

Todavia, em uma leitura mais crítica, Luis Felipe Miguel (2011, p. 36) argumenta 

que “a presença de integrantes de grupos subalternos nos espaços decisórios não garante 

automaticamente uma efetiva pluralidade de perspectivas. É necessário levar em consideração 

a influência homogeneizadora do campo político”.  Portanto, este campo político, no sentido 

proposto por Pierre Bourdie, reproduziria as formas de exclusão, além de forçar às vozes 

dissonantes adaptações, reduzindo, assim, seu potencial disruptivo. 

Ainda neste sentido, Luis Felipe Miguel e Flávia Biroli (2009) trazem resultados 

pessimistas sobre o tema: mesmo havendo igualdade formal entre os deputados e deputados, a 

prática demonstra que alguns possuem maior capital político, prestígio e influência, de 

maneira que as mulheres, mesmo eleitas, ainda enfrentam constrangimentos para alcançar 

posições centrais no campo político. Os dados empíricos da pesquisa vão mostrar uma 

associação entre a presença feminina a determinadas áreas de atuação – questões sociais, 

questões ligadas à família, à adolescência, à infância, ao meio ambiente, à saúde e à educação.  

O questionamento proposto é que a paridade nos foros decisórios, ou seja, a “política 

de presença”, parece não corrigir a divisão do trabalho político, naturalizando o discurso de 

que existem nichos próprios para as mulheres, ao mesmo tempo em que destina aos homens 

as hard politcs (administração pública, política econômica, relações internacionais).  

                                                           
35

 Muitos Estados, reconhecendo este problema, passaram a adotar políticas com o intuito de aumentar a 

representação de grupos subalternos – principalmente às mulheres, por ser uma variável dicotômica e sem 

ambiguidades, o que não acontece com outras variáveis como raça, cor, classe ou renda. As medidas mais 

importantes envolveram a adoção de cotas eleitorais, reservando um determinado contingente de candidaturas 

femininas (MIGUEL; BIROLI, 2009).  
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A sobre-representação dos brancos e a sub-representação dos negros no Parlamento 

também é alvo de discussões, e não se restringe ao caso brasileiro: nos Estados Unidos, por 

exemplo, 47 dos 50 estados (94%) nunca elegeram um senador afrodescendente, e 26 estados 

(52%) nunca elegeram um deputado negro. 
36

 No Brasil, até 2014 não havia dados oficiais 

sobre a composição racial do Congresso, e isto porque a autodeclaração de raça/cor não 

entrava na ficha de registro das candidaturas, e tampouco no repertório bibliográfico dos 

políticos. Esta alteração só aconteceu quando o Tribunal Superior Eleitoral passou a 

considerar a inclusão do item raça/cor no processo eleitoral.  

Destarte, como assinala o Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), a 55º 

Legislatura (2015-2019) é a primeira em que se pôde levantar o perfil racial dos deputados
37

. 

E os achados são desanimadores: nenhum indígena foi eleito para a Câmara Federal. Quanto 

aos negros, 106 que se autodeclararam negros (somatória de pretos + pardos) foram eleitos, o 

que representa apenas 20,7% do total. Os brancos foram 407 (79,3%). O partido com maior 

número de negros foi o PT (18 deputados), seguido do PSB (10) e PRB (10). Considerando 

que a maioria da população brasileira é negra, conclui-se que o Legislativo não reflete a 

composição étnico-racial da sociedade
38

.  

Para além de observar a participação numérica de pretos e pardos nas candidaturas e 

mandatos eletivos, o que nos interessa são as apreciações teoréticas que conectam esta 

representação com o comportamento do parlamentar
39

.  De acordo com Ollie A. Johnson III 

(2000), os parlamentares negros têm tentado introduzir mudanças importantes na política 

brasileira, confrontando o racismo e a desigualdade racial, e buscando políticas públicas que 

considerem o fator racial: 

 

[...] os parlamentares negros do Congresso participam de forma significante 

das atividades políticas. Eles têm proposto legislações para criminalizar e 

penalizar severamente os atos de racismo e discriminação racial, para 

introduzir a história africana e afro-brasileira nas escolas públicas, para 

instituir programas de ação afirmativa e para prover a reparação dos 

descendentes de escravos, entre muitos outros projetos especificamente 
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 African Americans Still Dreaming or Equal Representation in Congress. Disponível em:< 

http://blog.lib.umn.edu/cspg/smartpolitics/2011/01/african_americans_still_dreami.php>. Acesso em 19 Set.. 

2015. 
37

 Para os devidos fins, esclarecemos que outras instituições produziam estes dados, como a União de Negros 

pela Igualdade (UNEGRO). 
38

 Para ler a matéria completa veiculada pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos, acessar: < 

http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-do-inesc/2014/outubro/eleicoes-2014-congresso-nacional-permanecera-

desigual-nos-proximos-4-anos> Acesso em: 02 de fevereiro de 2016. 
39

 Assim como acontece com as mulheres, a inserção do negro no Congresso cresceu com a extensão do 

sufrágio, no processo de democratização, ligado ao aumento da educação (NICOLAU, 2002). 

http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-do-inesc/2014/outubro/eleicoes-2014-congresso-nacional-permanecera-desigual-nos-proximos-4-anos
http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-do-inesc/2014/outubro/eleicoes-2014-congresso-nacional-permanecera-desigual-nos-proximos-4-anos
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raciais, além de estarem usando o Congresso Nacional para educar o público 

sobre as condições afro-brasileiras. Alguns discursos de Abdias do 

Nascimento, por exemplo, foram essencialmente conferências sobre a 

história negra e a relação entre essa história e a realidade contemporânea dos 

negros (JOHNSON, 2000). 

 

 

Além disso, do ponto de vista do comportamento eleitoral, a literatura especializada 

traz um resultado previsível sobre as implicações da representação dos grupos raciais e 

étnicos nas esferas políticas, qual seja: a presença de delegados da mesma etnia está 

positivamente associada com o desenvolvimento da confiança, o aumento da taxa de 

participação, e com o sentimento de sentir-se representado (MICOZZI, 2014). 

Em menor escala, alguns autores tem tentado examinar o potencial explicativo de 

outras variáveis que não a raça e gênero. Nicholas Carnes (2002), por exemplo, após discutir 

o quão complicado é a conceituação de “classe” em estudos empíricos, propõe uma 

associação entre o histórico de trabalho do parlamentar com seu grau de liberalismo ou 

conservadorismo. Seus resultados reforçam a tese de que a pobreza, como categoria social, 

tende a afetar a ideologia. De maneira semelhante, Christopher Witko e Sally Friedman 

(2008) mostram que congressistas com carreiras empresariais se diferem dos demais 

legisladores quando os interesses deste setor estão em jogo: votam a favor deste setor, além de 

terem produções legislativas mais focadas em negócios. Com uma perspectiva diferente, 

William Bianco (2005) caracteriza as implicações políticas que o declínio do número de 

veteranos militares no Congresso dos Estados Unidos causou sobre a política externa e de 

defesa.  

Da mesma forma, e não menos importante, encontramos no trabalho de Barry 

Burden (2007) a sugestão de que as influências pessoais, para além das explicações 

tradicionais sobre o peso do partido e do distrito eleitoral, desempenham um importante papel 

no comportamento parlamentar, especificamente no que refere-se ao voto. Analisando o 

policy-making da regulamentação do tabaco e de questões que envolvem religião e bioética no 

Parlamento norte-americano, Burden (2007) conclui que, por vezes, os fatores pessoais tem 

impacto maior que orientações partidárias e eleitorais, e que a religião é um forte definidor do 

comportamento quando estão em discussão projetos sobre a clonagem humana e a liberdade 

religiosa. 

Por fim, a análise de Juan Pablo Micozzi (2014) debate o comportamento dos 

representantes com formação em sindicatos, tendo como hipótese central a ideia de que 
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parlamentares com background em organizações que defendem os direitos dos trabalhadores 

perseguem os interesses de suas bases de origem. Isto é, “workers represent workers?”. 

Através de um levantamento de 120.000 projetos elaborados entre 1983 e 2007 pelos 

deputados da Argentina, e com uma base de dados contendo a informação do background 

individual dos parlamentares, Micozzi (2014) testou se representantes com passado em 

sindicatos concentraram as suas atividades legislativas na busca de direitos e benefícios para 

seus grupos. Os achados mostraram que, de fato, os deputados que mantém ou tiveram 

vínculos com organizações de trabalho tendem a elaborar o dobro de legislação em relação 

aos direitos dos trabalhadores, em comparação com seus pares.  

Como foi possível observar com esta curta revisão bibliográfica, são poucas as 

contribuições sobre a influência do background individual do parlamentar sobre sua atuação 

nas esferas decisórias. Os poucos estudos que existem olham para outros Congressos que não 

o brasileiro. É nesse vazio que esta pesquisa se insere com o intuito de contribuir com os 

estudos legislativos.  



57 
 

CAPÍTULO 2. METODOLOGIA: 

 

 

Em que medida o legislador “escuta” o seu background social? Diante de múltiplos 

incentivos que o deputado federal recebe – partidos políticos, constituency, Executivo, 

governadores, lobby, entre outros – é possível saber a influência do background social? Para 

além disso, o background realmente importa? 

Para responder esta questão, as próximas linhas serão dedicadas à explicação do 

modelo utilizado para medir a influência do background sobre o comportamento parlamentar. 

Todavia, antes de entrar nesta discussão, duas informações fazem-se importantes. A primeira 

refere-se às variáveis independente (background social) e dependente (comportamento 

parlamentar).  Por background social, entenderemos o histórico e a trajetória do legislador.  

Ademais, por uma escolha metodológica e dada a limitação deste trabalho, o background 

social que nos interessa é aquele que, conforme critérios definidos, esteja vinculado ao setor 

da saúde.  

Por sua vez, temos o comportamento parlamentar e suas várias facetas de 

operacionalização - através da produção legislativa, ou seja, das propostas que os deputados 

apresentam; através dos discursos proferidos nas sessões legislativas ou em outros ambientes 

formais e informais; através das votações em plenário ou comissões, entre outros. Esta 

pesquisa, também por opção, identificará, empiricamente, a variável dependente por meio das 

votações em Plenário. O próximo tópico irá esmiuçar estas escolhas e seus desdobramentos
40

.  

A segunda informação é que, embora adotando estratégias de análises distintas, as 

premissas deste trabalho reproduziram, em alguma extensão, as mesmas apresentadas por 

Manoel Leonardo W. D. Santos (2011) em sua tese “O parlamento sob influência: o lobby da 

indústria na Câmara dos Deputados”. 

Como assinalado no primeiro parágrafo deste capítulo, uma das grandes dificuldades 

em estimar a influência do background social é o fato dela estar associada a outras variáveis 

que a literatura aponta como importantes fatores explicativos. Esta dificuldade impõe ao 

                                                           
40

 A escolha de identificar o comportamento do parlamentar através de suas votações nominais aconteceu 

quando, na 2º Reunião do Grupo de Estudos Legislativos da Associação Latino Americana de Ciência Política 

(GEL-ALACIP), o Professor Lúcio Rennó sugeriu ao pesquisador Juan Pablo Micozzi, citado anteriormente, que 

observasse, para além da produção legislativa, as votações, pois é neste estágio do processo de produção de 

políticas que o parlamentar pode se sentir dividido entre seu partido e seu background.  
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pesquisador um esforço contrafactual, como sugerido por Mancuso (2007 apud SANTOS, 

2011, p. 107): 

 

A afirmação de que uma decisão decorre da influência de um ator é um 

argumento causal. A base de todo argumento causal é o raciocínio 

contrafactual. (King et alli, 1994: 76-82). Dessa forma, afirmar que a 

influência de um ator é a causa de uma decisão observada implica afirmar 

que aquela decisão não decorreu de outros fatores, e que, portanto, não teria 

acontecido – ou seria diferente –, caso o ator não tivesse exercido sua 

influência (Mancuso, 2007). 

 

 

A solução para esse impasse foi levantar e analisar apenas as votações nominais nas 

issues de saúde. A outra providência, evidentemente, foi analisar como os deputados com 

background em saúde votaram estas matérias – se seguiram o líder, ou se seguiram seu 

background. Em outras palavras, se esta variável realmente influencia o comportamento do 

deputado, espera-se que ele vote no sentido do background.  

Aqui, o contrafactual mencionado por Mancuso (2007, apud SANTOS, 2011, p. 108) 

é o que ocorreria caso o background não estivesse presente, isto é, os deputados se portando 

de maneira disciplinada. Esta conclusão é possível quando assume-se como verdade a 

premissa teorética de Argelina Figueiredo e Fernando Limongi (2011), qual seja: a disciplina 

partidária é a regra, e enfrentar o líder é uma opção de apenas alguns poucos parlamentares. 

Portanto, a verificação empírica da variável independente é possível quando são observados 

os casos desviantes. Ou seja, nos casos em que o líder da bancada estiver sugerindo uma coisa 

e o background estiver apontando em sentindo contrário. Se líder e background estiverem 

dizendo a mesma coisa ao deputado, não tem como aferir a influência de nenhum dos dois.  

Desta argumentação, três premissas estão postas:  

Premissa 1: Votar com o líder é a principal preferência dos deputados, porque é 

racional esperar ter benefícios com este comportamento e não com um comportamento 

individualista
41

. 

Premissa 2: Em votações nominais em que o líder esteja indicando um 

comportamento, e o background outro, a disciplina significa que o background não foi 

“ouvido”. 

Premissa 3: A indisciplina é racional, sendo o resultado de um cálculo custo-

benefício que o parlamentar efetua. Neste sentido, o deputado acredita que seguir o 

background seja mais vantajoso para sua carreira política
42

.  

                                                           
41

 Esta premissa foi amplamente discutida nos capítulos anteriores.  
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Definidas as premissas, a hipótese do trabalho poderia ficar: 

Hipótese 1: Se o parlamentar tem background na área de saúde (variável 

independente), então aumenta a probabilidade dele votar a favor de matérias relacionadas à 

saúde (variável dependente, comportamento parlamentar). 

Todavia, esta hipótese está incompleta e carece de um refinamento lógico. Isso 

porque ela desconsidera a indicação do líder – fundamental em um cenário em que a 

disciplina é a regra. Logo, o modelo só é capaz de aferir se o background influenciou em 

votações cujos incentivos são divergentes. Destarte, a hipótese adequada é: 

Hipótese 2: Se o background altera as preferências dos deputados e, portanto, altera a 

disciplina partidária nas votações nominais, então incentivos divergentes aumentam a 

probabilidade do deputado votar de maneira indisciplinada
43

. 

A próxima seção será dedicada à discussão do conceito background social (em 

saúde) e à mensuração das variáveis. 

 

 

2.1. DO NÍVEL TEÓRICO PARA O NÍVEL EMPÍRICO: A OPERACIONALIZAÇÃO 

DAS VARIÁVEIS 

 

 

O desenho de pesquisa apresentado até aqui já pôde, corretamente, induzir o leitor a 

pensar que o objeto ou unidade de análise deste trabalho é o parlamentar considerado 

individualmente. Assim, para testar a hipótese sobre a influência do background em saúde no 

comportamento parlamentar, efetuou-se a coleta e/ou organização e re-construção de três 

bases de dados primários: i) o primeiro com a Agenda Legislativa de Saúde; ii) o segundo 

com àqueles parlamentares que têm background em saúde; iii) e o terceiro com as votações 

nominais destes atores nestas proposições. Foi também efetuada a integração dos dados 

selecionados, daqueles três bancos, em um:  iv) o banco de dados síntese: com informações 

re-codificadas sobre background e indisciplina na votação. 

A pesquisa lança mão de procedimentos típicos de métodos mistos de tipo contigente 

(ou paralelo) em que dados são coletados e organizados de forma paralela, e ao final são 

integrados num banco de dados síntese e na análise tabular dos resultados (CRESSWELL, 

                                                                                                                                                                                     
42

 Esta premissa foi argumentada na seção anterior. 
43

 Em contrapartida, a fraqueza deste modelo proposto é que ele pode subestimar o potencial explicativo do 

background em votações em que há incentivos convergentes. 
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2014). Isto porque os três bancos de dados organizados inicialmente, sobre Agenda 

Legislativa de Saúde, sobre parlamentares que têm background em saúde e sobre votações 

nominais possuem tanto variáveis qualitativas/categóricas, quanto quantitativas e são 

coletados/organizados paralelamente.  

Estas informações são trabalhadas, reduzidas e re-codificadas/re-categorizadas 

(reagrupadas), em cada um dos três primeiros bancos de dados respectivamente. Ao final 

deste processo, dados codificados/categorizados (agrupados) nestes bancos foram integrados 

no banco síntese final: com informações sínteses e integradas (dispostas lado a lado) sobre 

estes três tipos de variáveis (Apêndice C). 

Em suma, a análise concilia dados quantitativos e qualitativos, seguindo trajetórias 

quantitativa-qualitativa (QUANT-QUAL) e qualitativa-quantitativa (QUAL-QUAL) de 

organização e análise de dados, e em que ambos os tipos de dados são, ao final, re-

organizados sobretudo de forma qualitativa, no banco de dados síntese/integrado (Apêndice 

C). 

As três primeiras construções de bases de dados foi possível graças ao portal online 

da Câmara dos Deputados, que disponibiliza informações como biografia dos congressistas e 

os processos legislativos – tramitação e votação das matérias; quanto ao banco de dados 

enviados pelo Centro de Documentação (Cedi) da Câmara dos Deputados.  

Ademais, é importante advertir que estas informações coletadas referem-se, 

exclusivamente, à 54º Legislatura (2011-2015), período de análise da pesquisa.  

Quando se fala em Agenda Legislativa de Saúde e background em saúde, não se 

deve pressupor que os interesses e preferências sejam homogêneos. 

O atual sistema de saúde no Brasil está sedimentado na Constituição Federal de 

1988, a qual coloca a saúde como um direito de todos os brasileiros, cabendo ao Estado cuidar 

da assistência pública, da edição de normas de proteção à saúde e da prestação de assistência 

médica e hospitalar mediante políticas sociais e econômicas. Esse sistema de saúde pode ser 

dividido em dois subsistemas: o público e o privado (BRASIL, 2007 apud PIETROBON; 

PRADO; CAETANO, 20008).  

O subsistema público se orienta pela lógica dos direitos universais e gratuitos, e é 

representado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que tem como princípios: 1) a 

descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 2) o atendimento integral, 
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com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 3) e a 

participação da comunidade (SADDI, 2014, p. 153). 
44

 

 

Quadro 2.  O Sistema Único de Saúde na Constituição de 1988 – resumo 

Seção II – Da Saúde (no Capítulo II – DA SEGURIDADE SOCIAL) 

Art. 196 - Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. 

 

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público 

dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 

jurídica de direito privado. 

 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes 

diretrizes: 

 

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

 

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 

serviços assistenciais; 

 

III - participação da comunidade. 

 

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

 

§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de 

saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 

preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

 

§ 2º - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições 

privadas com fins lucrativos. 

 

§ 3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na 

assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

 

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: 

 

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e 

participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e 

outros insumos; 

 

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do 

trabalhador; 

                                                           
44

 Sobre os processos decisórios, em nível micro e macro, envolvendo a construção do SUS, ler Saddi (2014).  
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III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 

 

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico; 

 

V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico; 

 

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem 

como bebidas e águas para consumo humano; 

 

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de 

substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 

 

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 
Fonte: SADDI, 2014, p. 153; BRASIL, 1988. 

 

Por sua vez, segundo Louise Pietrobon, Martha Lenise do Prado e João Carlos 

Caetano (2008), o subsistema privado pode ser dividido em dois subsetores: o subsetor da 

saúde suplementar e o subsetor liberal clássico. Enquanto este é composto por serviços 

particulares e autônomos, em que há uma clientela própria e são os próprios funcionários da 

saúde que determinam as condições de tratamento e remuneração; àquele é marcado pelos 

planos e seguros de saúde. Aqui, encontramos o financiamento privado, mas com subsídios 

públicos, e gestão privada regulada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.  

Conhecendo agora que o sistema “saúde” não é unificado, definiu-se que a Agenda 

Legislativa de Saúde e os parlamentares com background em saúde deveriam ser divididos 

em dois grupos, assim nomeados: SUS e Mercado. As próximas linhas dedicar-se-ão na 

explicação deste processo. 

 

1) Parlamentares com background social em saúde: 

O que entende-se por background social em saúde? Qual ou quais indicadores são 

passíveis de operacionalização?  

Como observam Alcindo Gonçalves (2005, p.2) e Gary Goertz (2005), a imprecisão 

dos conceitos é um dos sérios problemas da análise científica. A sua importância reside 

quando considerado que eles são as características fundamentais do fenômeno e suas inter-

relações e, portanto, são blocos essenciais na construção de proposições teóricas. Contudo, 

apesar da importância primordial dos conceitos, eles têm recebido pouca atenção ao longo dos 

anos pelos cientistas sociais. 

Este contrassenso é verificado mais fortemente em pesquisas quantitativas, as quais 

se debruçam apenas em questões que produzem boas medidas matemáticas, como escalas, 
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indicadores e sua respectiva confiabilidade. Por outro lado, pesquisas qualitativas têm se 

preocupado mais na formulação dos conceitos, que são geralmente analisados como não 

mensuráveis. Gary Goertz (2005) então propõe a seguinte lei: “O montante de atenção 

dedicada ao conceito é inversalmente relacionada à atenção dedicada às medidas 

quantitativas” (GOERTZ, 2005, p. 2, tradução nossa). 

A fim de superar estes limites normalmente encontrados tanto em estudos 

qualitativos quando em quantitativos e, considerando a importância de ambos os métodos, 

Goertz (2005) sugere uma construção multidimensional dos conceitos. Nesta perspectiva, os 

conceitos se subdividiriam em três níveis: o básico, ou seja, o substantivo ao qual se atribui 

adjetivos e que se fazem proposições teóricas; o secundário, cujas dimensões formam grande 

parte da análise ontológica do conceito; e indicador, ou nível operacionalizador. Os 

indicadores deste nível são, na verdade, as variáveis codificadas para formar as bases das 

medidas quantitativas. Tão logo, quando diferentes dimensões do nível secundário são 

apontadas, os indicadores daí resultantes também se tornam distintos
45

. 

Compartilhando este pensamento, a conceituação background social será apresentado 

sob esta perspectiva multidimensional.  

O conceito background social pode ser compreendido, sem grandes controvérsias, 

como a trajetória e histórico de algo/alguém em determinado setor da sociedade (setor 

empresarial, movimentos sociais, etc). Ou seja, quando dizemos que o parlamentar tem 

background em saúde, estamos afirmando que, em um momento de sua vida anterior ao do 

mandato, ele esteve ligado, de alguma maneira, ao setor da saúde. São as dimensões que 

indicam o significado de “estar ligado” que podem mudar substancialmente nos diferentes 

trabalhos. 

Para esta pesquisa, usou-se as informações disponíveis no portal da Câmara dos 

Deputados, na seção “Conheça os Deputados”, a qual contém o perfil bibliográfico dos 

legisladores da 41º Legislatura (1959-1963) até a Legislatura atual (2015-2019)
46

. Estas 

informações foram organizadas em planilhas do Excel. 

Destarte, empregando as próprias categorias contidas no site, definiu-se como 

condições suficientes, mas não necessárias, para se ter background em saúde os seguintes 

elementos/categorias: i) profissão; ii) e/ou atividades profissionais e cargos públicos; iii) e/ou 

                                                           
45

 Giovani Sartori (1970 apud GOERTZ, 2005, p.7) já havia apresentado esta abordagem multidimensional dos 

conceitos, em que eram exportas as categorias alto, médio e baixo nível. David Collier (1993 apud GOERTZ, 

2005, p. 6) falava em categoria primária e secundária. 
46

 Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa> 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa
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atividades sindicais, representativas de classes e associativas; iv) e/ou conselhos atuação em 

conselhos de saúde. Efetuando-se assim uma primeira seleção dos dados constantes no site.  

Por profissão, foram selecionados todos os deputados federais da 54º Legislatura 

com formação em medicina, odontologia, farmácia, biologia, enfermagem, medicina 

veterinária, fisioterapia e educação física.  

Com as categorias ii, iii e iv foi possível selecionar todos os parlamentares que 

exerceram ou participaram, em período anterior ao mandato em questão, de qualquer 

atividade referente à saúde, seja como liderança, seja como membro. Por exemplo: na 

categoria ii (atividades profissionais e cargos públicos), temos parlamentares que foram 

secretários de saúde, ou diretores de hospitais, ou chefes de algum departamento da Fundação 

Nacional de Saúde (FUNASA). Na categoria iii (atividades sindicais, representativas de 

classes e associativas), temos deputados que presidiram a UNIMED, ou que foram membros 

dos Sindicato dos Médicos. Por fim, na categoria iv (conselhos), encontramos ex-

conselheiros, membros e presidentes de Conselhos Municipais ou Estaduais de Saúde, ou do 

Conselho Nacional dos Secretários de Saúde.  

Desta seleção, concluiu-se que 106 parlamentares de um total de 671 (os suplentes 

foram contabilizados), da 54º Legislatura, têm background em saúde. Isto significa que os 

parlamentares com background em saúde na 54º Legislatura correspondem a 15,79% dos 

deputados. 

Em seguida, foi necessário, pelos motivos já expostos, mapear estes 106 

parlamentares vinculados ao setor da saúde entre àqueles com trajetória no SUS, e àqueles 

com trajetórias no Mercado. Desta forma, com o conjunto das informações fornecidas pelas 

categorias ii, ii e iv, efetuou-se a transformação destas informações em duas variáveis 

qualitativas, atribuindo-se os seguintes códigos/categorias para as mesmas: 01 para pró-SUS e 

02 para Pró-Mercado. 

Ainda, uma terceira categoria fez-se indispensável no tratamento dos dados, ou 

melhor, de transformação (qualitificação) dos dados: há aqueles parlamentares que, em algum 

momento da vida, inseriram-se neste setor, mas esta passagem não foi o bastante para 

enquadrá-lo em SUS ou Mercado. Exemplo: um parlamentar com formação em Medicina que 

nunca participou de Conselhos de Saúde, ou nunca associou-se à UNIMED. Para estes, 

atribui-se a o seguinte código/categoria: 0 Nenhum. 

Por meio desta técnica de agrupamento e re-codificação, qual seja, de transformação 

de dados, pode-se sintetizar, de forma qualitativa, várias das informações constantes no banco 

de dados original (Apêndice C). 
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Os critérios para este enquadramento conversam com a literatura de políticas 

públicas e política de saúde, quando afirmam que existe uma possível associação entre atores 

pró-SUS e passagem em conselhos e secretarias de saúde – a justificativa é que estes atores 

encontram-se diretamente envolvidos na oferta de serviços públicos e em temas relacionados 

a eles. O caso contrário acontece quando o parlamentar teve experiência no serviço privado – 

como clínicas particulares e operadoras de planos de saúde.  

Seguindo este tratamento de dados, encontramos, para a 54º Legislatura (2011-2015), 

72 parlamentares com background no SUS; 15 parlamentares com background na saúde 

privada; e outros 19 parlamentares com background em saúde, mas sem trajetórias no SUS e 

no mercado. 

 

2) A Agenda Legislativa de Saúde: 

As proposições relacionadas à saúde votadas no Plenário da Câmara dos Deputados 

entre fevereiro de 2011 e fevereiro de 2015 (54º Legislatura) foram obtidas por meio do 

Sistema de Informações Legislativas da Câmara (Sileg), entre as já registradas como 

pertencentes a este tema pelo Centro de Documentação (Cedi). Além disso, para a coleta, a 

versão utilizada foi a Intranet, a qual dispõe de mais variáveis que a versão para a Internet, 

inclusive sobre os macrotemas associados às proposições.  

Para a análise, foram consideradas as proposições i) que podem alterar o texto 

constitucional (proposta de emenda  à Constituição - PEC); ii) ou gerar lei complementar 

(projeto de lei complementar  - PLP); iii) ou gerar lei ordinária (projeto de lei ordinário – PL); 

iv) as medidas provisórias (MPV); e os projetos de decreto legislativo (PDC). Os projetos de 

resolução (PRC) não foram incluídos porque regem, predominantemente, sobre assuntos 

internos.  

Considerando estes tipos de produção legislativa em saúde, obteve-se um total de 

494 proposições. A divisão por ano ficou: 133 proposições em 2011, 164 em 2012, 106 em 

2013, e 91 em 2014. Aqui, é necessário fazer alguns esclarecimentos. 

Esse número não significa o total de produção legislativa em saúde durante a 54º 

Legislatura. E isso porque apanhou-se  apenas as proposições que já tinham sido votadas em 

Plenário, o que acontece depois de um longo processo legislativo: quando já recebeu parecer 

de todas as comissões para as quais tenham sido distribuídas pelo Presidente da Câmara dos 

Deputados; ou quando tramitam em regime de urgência, requerida pelos deputados ou pelo 

Poder Executivo. Além disso, mesmo se já puder entrar na pauta da votação, não há uma data 
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específica para que isso ocorra – a inclusão de matérias legislativas na pauta de votação do 

Plenário é disciplinada pelo Regimento Interno da Câmara, no art. 17, alíneas “s” e “t”.  

Ademais, há ainda aquelas proposições conclusivas, isto é, que dispensam a 

competência do Plenário, ao mesmo tempo em que as comissões, como o nome indica, têm 

poder de apreciação terminativo.  

Sobre estas 494 proposições, analisou-se, individualmente, se elas seriam pró-SUS, 

como já definido anteriormente, ou pró-mercado. Este exame não se restringiu à leitura da 

ementa do projeto, tendo em vista que ela, por motivos óbvios, não abarca todo o conteúdo da 

proposição, além de não conseguir expressar corretamente em qual subsistema da saúde 

melhor se enquadra. Portanto, foram lidas as emendas, o projeto inicial, os projetos de 

conversão, e, como ferramenta alternativa, acessou-se as notícias jornalísticas disponíveis no 

próprio site da Câmara Federal.  

Este estudo resultou na exclusão de inúmeras proposições. Os dois principais 

motivos foram: a parte que continha o conteúdo saúde não era o que estava em 

votação/alteração; e provavelmente o comando do Sileg procurava por palavras-chaves que, 

mesmo associadas ao macrotema da saúde, não diziam respeito nem ao SUS, nem ao 

mercado. Por exemplo, na matéria havia o termo “invalidez”, mas referia-se à aposentadoria. 

Outro motivo que reduziu em grande escala o número de proposições observáveis 

tem a ver com a ocorrência de votações nominais
47

.  

Existem diversos métodos de votação no Legislativo. A Inter-Parlamentary Union 

(1976) distingue os processos que registram o voto do parlamentar - lista de chamada, voto 

eletrônico, voto por escrito com identificação – daqueles em que o voto não é registrado  - 

manifestação oral, levantar a mão, levantar e sentar. Na Câmara dos Deputados do Brasil, a 

votação pode ser ostensiva, ou seja, os votos dos parlamentares são públicos; ou secreta, em 

que não há a identificação do parlamentar. Sobre a votação ostensiva, ela pode ser simbólica, 

em que o Presidente da Casa, ao anunciar a votação de qualquer matéria, convida os 

deputados a favor a permanecerem sentados; ou nominal, em que é possível identificar os 

votantes e os seus respectivos votos. Essa votação pode ocorrer por meio de chamada 

individual dos deputados, sistema vigente nas comissões, ou por sistema eletrônico, mais 

comum no Plenário.
48

 

                                                           
47

 Os dados com as votações nominais foram construídos com base nas informações disponíveis no Site da 

Câmara Federal, lembrando que todas as votações nominais são registradas. 
48

 Para mais informações sobre o processo de votação, ler Arts. 180 a 193 do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados. 
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O processo nominal está previsto em três situações: i) quando a proposição exige 

quórum especial de votação (PECs e PLPs); ii) por deliberação do Plenário; iii) e quando 

houver pedido de verificação da votação. O quadro abaixo ilustra essas circunstâncias: 

 

Quadro 3. Tipo de proposição, exigência de votação nominal e quórum necessário 

Tipo de Proposição Quando Quórum para aprovação 

(votos necessários) 

Emenda Constitucional Sempre 308 

Lei Complementar Sempre 257 

Legislação Ordinária / 

Medida Provisória/ 

Requerimento 

Quando há deliberação do plenário, 

ou pelo menos 31 deputados pedem 

verificação de votação. 

No mínimo 257 parlamentares 

presentes 

Fonte: Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 

 

Além da votação nominal não ser a regra, para a nossa análise seguiu-se o critério de 

Amorim Neto e Santos (2001): 

 

(...) conforme ressaltado por muitos autores (Bond e Fleisher, 1990; Carey, 

1999; Limongi e Figueiredo, 1995; Mainwaring e Pérez-Liñán, 1998; Riker, 

1959), nem todas as votações nominais são significativas no que concerne ao 

conflito partidário. Por isso, definimos como critério de relevância de uma 

votação nominal um ponto de corte de 10% de conflito partidário ― isto é, 

somente incluímos na amostra as votações em que pelo menos 10% dos 

deputados votaram contra a maioria (AMORIM NETO; SANTOS, 2001). 

 

 

Diante deste cenário de redução das proposições classificadas como SUS ou 

mercado, de baixa ocorrência de votações nominais, e exigindo-se o critério de conflito 

partidário, o número de matérias legislativas reduziu de 494 para 12. Este poderia ser um 

problema se nossa unidade de análise fosse a votação em si. Todavia, como já falado, o nosso 

interesse de pesquisa é o voto do parlamentar, e não a votação.  

Logo, a operacionalização das variáveis, como consta no Banco de Dados final no 

Apêndice C, é a que segue: 
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2. Variável independente: background social  

Indicador: o histórico e a trajetória do deputado federal em relação ao setor da saúde. 

Operacionalização: profissão; atividades profissionais e cargos públicos; atividades 

sindicais, representativas de classes e associativas; e conselhos 

Tipo: categórica/binária 

Valores: 0 = aqueles parlamentares que, mesmo vinculados ao setor da saúde, não 

teve atuação em espaços institucionais definidos como SUS e tão pouco Mercado; 1 

= background SUS; 2 = background Mercado.  

 

1. Variável dependente: indisciplina partidária  

Operacionalização: votos indisciplinados em votações nominais que apresentem 

incentivos divergentes. 

Tipo: categórica/binária 

Valores: 0 = disciplinado (o parlamentar segue a orientação do líder); 1 = 

indisciplinado (o parlamentar vota diferente da indicação do líder); 2 = não estava presente na 

sessão. 

H: Se o background altera as preferências dos deputados e, portanto, altera as 

disciplina partidária nas votações nominais, então incentivos divergentes aumentam a 

probabilidade do deputado votar de maneira indisciplinada. 

Dessa maneira, se a indicação do líder foi seguida, mesmo o background do 

parlamentar apontando para a direção oposta, significa que o background não foi considerado. 

Temos, nesta hipótese, duas variáveis categóricas. Por isso, o teste bivariado mais 

adequado é a análise tabular (KELLSTEDT; WHITTEN, 2015).   
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CAPÍTULO 3. ANÁLISE DOS DADOS: BACKGROUND E COMPORTAMENTO 

PARLAMENTAR 

 

 

Este capítulo está dividido em três partes. A primeira é destinada à apresentação e 

análise das estatísticas descritivas, advindas dos dados qualitativos e quantitativos referentes 

ao perfil e atuação do parlamentar. A segunda apresenta a análise tabular das variáveis 

background em saúde e indisciplina partidária, realizadas com base no banco de dados 

síntese/integrado (Apêndice C).  A terceira parte é dedicada à discussão dos resultados e no 

que se refere às associações existentes ente baclground em saúde e comportamento do 

parlamentar nas votações nominais das propostas de saúde selecionadas. 

 

 

3.1. ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS: 

  

 

O Gráfico 1 exibe o número de parlamentares com background em saúde na 54º 

Legislatura (2011-2015), divididos entre trajetórias no SUS (valor 1), trajetórias na saúde 

privada (valor 2), e background em saúde, mas sem trajetória no SUS ou no mercado (valor 

0). 

  

Gráfico 1. Frequência de parlamentares com background em saúde  

 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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A partir deste gráfico, nota-se que do total de 106 parlamentares com background em 

saúde, mais da metade (67,9%) estão concentrados no SUS, enquanto apenas 14,2% tiveram 

trajetórias na saúde privada, e os outros 17,9% não podem ser enquadrados nem no SUS e 

tampouco no mercado.  

Por sua vez, considerando o critério partidário, temos o gráfico 2, que nos informa 

esta divisão de parlamentares com background em saúde segundo os partidos políticos. 

 

Gráfico 2. Partidos políticos versus background em saúde 

 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Com este gráfico, percebemos que o Partido dos Trabalhadores (PT) concentra o 

maior número de parlamentares com background em saúde e SUS (15 e 14, respectivamente). 

Fazendo oposição, o Partido Social Democrático (PSD) tem o maior número de parlamentares 

com background na saúde privada – 5 deputados federais, de um total de 10. O PPS está no 

extremo do espectro, com apenas um parlamentar.  

A próxima tabela ilustra a frequência destes parlamentares separados por sexo. 
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Tabela 2. Sexo versus backgroud em saúde 

 

    Background Background  Background  
Total 

 

           93 

           13 

    0 1 2 

Sexo Homens 17 62 14 

  Mulheres 2 10 1 

                         Total                   19                   72                                  15          106 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Os dados nos mostram que, dos 106 parlamentares com background em saúde, 93 

são homens – quase 88% do total. Este número pode ser interpretado como um espelho da 

composição do Congresso Nacional, especificamente da Câmara dos Deputados, que contou 

com apenas 45 mulheres eleitas para a 54º Legislatura. Isto é, nem 9% do total de 

representantes legislativos.  

Para saber esta divisão por partidos políticos, consultar a tabela 2.1 do anexo. 

O gráfico 3 indica como critério de observação a ideologia partidária. 

Diante das inúmeras maneiras de se classificar partidos políticos - por seu tamanho, 

configuração organizacional, origem e interesses – a mais intricada parece ser por famílias 

ideológicas, cujos critérios são conflitantes e as fontes são escassas. Além disso, separar os 

partidos entre direita e esquerda exige do pesquisador um esforço de contextualização. 

(CODATO; BOLOGNESI; ROEDER, 2015, p. 125).  

Utilizando o trabalho de Cotado, Bolognesi e Roeder (2015, p. 127-128) como 

referência, os partidos foram enquadrados em dois tipos: i) direita, incluindo aí o que o autor 

chama de velha e nova direita
49

; ii) e outros partidos, aonde estão todas as legendas que vão 

do centro à extrema esquerda
50

.  

 
 

                                                           
49

 Para Cotado, Bolognesi e Roeder (2015), a velha direita teria como características a ligação com as ditaduras 

militares, a defesa radical da não intervenção do Estado na economia, e a defesa da moral cívica e da família. A 

nova direita, por sua vez, tem como princípios o liberalismo econômico, com intervenção limitada do Estado na 

economia, a defesa da democracia, e a defesa radical dos valores da família tradicional; 
50

 De acordo com Codato, Bolognesi e Roeder (2015), os partidos da velha direita são: DEM, PAN, PFL , PGT, 

PHS, PL, PP, PPB, PR, PRN, PRONA, PRP, PRTB,  PSC, PSD, PSN e PTB. Os da nova direita são: PEN, PRB, 

PSD, PSDC, PSL, PST, PT do B, PTC, PTN e SD. Por fim, em outros partidos temos: PC do B, PCB, PCO, 

PDT, PMDB, PMN, PPL, PPS, PROS , PSB, PSDB, PSOL, PSTU, PT e PV. 
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Gráfico 3. Ideologia partidária e background em saúde 

 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Este gráfico sugere que parlamentares com background na saúde privada tem uma 

distribuição mais simétrica e harmônica entre os partidos. Em contrapartida, parlamentares 

com background no SUS estão fortemente concentrados em “outros partidos”. Outro dado 

interessante é que, proporcionalmente, os parlamentares que não tem background definido 

“preferem” partidos de direita. Uma possível hipótese é que parlamentares com vínculo na 

saúde pública e no SUS tendem a se filiar em partidos que variam do centro à extrema 

esquerda seguindo uma escala ideológica. Partidos de direita não seriam a preferência número 

um para a maioria.  

O último gráfico desta primeira parte distribui os parlamentares com background em 

saúde segundo a profissão. 

Os valores para esta variável profissão são: 0 = Não tem formação profissional em 

saúde; 1 = Tem formação profissional em outras áreas da saúde que não medicina 

(odontologia, farmácia, enfermagem, educação física, fisioterapia, biologia, veterinária); 2 = 

Tem formação profissional em medicina. 
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Gráfico 4. Formação profissional versus background social 

 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

A partir do gráfico 4 podemos inferir que a maioria dos parlamentares médicos tem 

background no SUS  - 42 do total de 62. Todavia, a maior concentração em termos 

proporcionais está no background da saúde privada: os médicos são 93,33%. Ou seja, 

parlamentares com trajetórias no mercado são, quase na totalidade, médicos. Enquanto isso, 

quando olha-se para o background no SUS, os médicos são um pouco mais que metade 

(58,33%). Mas, talvez o dado mais interessante é que todos os parlamentares sem formação 

profissional em saúde (20% dos 106) estão no background SUS.  
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3.2. ANÁLISE TABULAR: BACKGROUND EM SAÚDE E INDISCIPLINA 

PARTIDÁRIA 

 

Nosso universo de proposições soma apenas doze (12). Por isso, preferiu-se analisar, 

em um primeiro momento, a ocorrência individualizada, isto é, para cada matéria legislativa, 

da indisciplina partidária quando há conflito com o background. É o que as próximas tabelas 

irão mostrar
51

.  

Foram geradas tabulações no SPSS Statistics, utilizando-se a ferramenta “tabelas 

personalizadas” deste software, em que as variáveis background e indisciplina (por votação de 

1 a 12) foram posicionadas em sequencias na linha, a fim de serem geradas as frequências de 

background associadas nas respectivas colunas. 

 

Tabela 3 (V1) – Votação da MP 627/2012013 segundo Indicação do Líder, Indisciplina e 

Background
52

  

           BACKGROUND SOCIAL 

          
NENHUM 
DOS DOIS SUS MERCADO 

          Contagem Contagem Contagem 

V
1

_
L

ÍD
E

R
 

S
U

S
 

V
1

_
P

A
R

L
A

M
E

N
T

A
R

 SUS DISCIPLINADO 

1 2 1 

MERCADO INDISCIPLINADO 

2 0 0 

M
E

R
C

A
D

O
 

V
1

_
P

A
R

L
A

M
E

N
T

A
R

 SUS INDISCIPLINADO 

0 1 0 

MERCADO DISCIPLINADO 

9 37 8 

 

 Fonte: elaborado pela autora.  

  

À MP 627/2013, de autoria do Poder Executivo, foram oferecidas 513 emendas 

(quinhentos e treze) na Comissão Mista, destinada a emitir parecer sobre tal proposição. Uma 

dessas emendas, entre outros temas, determinava teto para a aplicação de multas aos planos de 

saúde – este dispositivo, segundo o Conselho Federal de Medicina, representaria um perdão às 

dívidas das operadoras de planos de saúde em um montante estimado em 2 bilhões de reais. 

                                                           
51

 Estas são as tabelas sínteses. As tabelas completas estão no anexo.  
52

 Para acessar a proposição, ver 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=600363>  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=600363
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A Tabela acima refere-se à votação do PLV nº 2,
53

 resultante do parecer emitido 

sobre a MP 627/2013, e que incorporou , em seu artigo 99º, esta emenda. O PLV nº 2 foi 

aprovado, no dia 01 de abril de 2014, por 331 votos contra 36
54

. 

Apesar do conteúdo pró-saúde privada, não houve, durante a votação em Plenário, 

pedido de destaque deste artigo por nenhum parlamentar com background no SUS. Além 

disso, como é possível observar na tabela, apenas 1 (um) parlamentar com trajetória no SUS 

foi indisciplinado e votou contra a Medida pró-mercado. Por outro lado, 37 (trinta e sete) 

deputados que têm background no SUS seguiram a indicação do líder e foram favoráveis à 

proposição, ou seja, votaram pró-mercado. 

 

 
Tabela 4 (V2) – Votação do PL 1749/2011 segundo Indicação do Líder, Indisciplina e Background

55
  

 
Fonte: elaborado pela autora.  

 

O PL 1749/2011, de autoria do Poder Executivo, criou a Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares S.A. – EBSERH, para administrar os hospitais universitários federais e 

regularizar a contratação de pessoal desses órgãos.  

Neste processo, dois parlamentares com background no SUS ocuparam espaços 

centrais na discussão, embora seus posicionamentos fossem antagônicos: de um lado, havia o 

relator da Comissão Especial, deputado Danilo Forte (PMDB-CE) a favor da matéria. Como 

                                                           
53

 Um PLV é um projeto apresentado à Medida Provisória, quando o relator da matéria conclui, em seu parecer, 

por qualquer alteração no texto da medida.  
54

 Para acessar o PLV nº 2, ver 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=BA1FFFDB4B9064574B60E3D7

32999E63.proposicoesWeb2?codteor=1239913&filename=Tramitacao-MPV+627/2013>  
55

 Para acessar a proposição, ver 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=511029  

NENHUM 

DOS DOIS SUS MERCADO

Contagem Contagem Contagem

SUS DISCIPLINADO

4 5 2

MERCADO INDISCIPLINADO

1 1 1

SUS INDISCIPLINADO

0 1 0

MERCADO DISCIPLINADO

5 27 1

 BACKGROUND SOCIAL

V
2

_
L

ÍD
E

R

S
U

S
M

E
R

C
A

D
O

V
2

_
P

A
R

L
A

M
E

N
T

A
R

V
2

_
P

A
R

L
A

M
E

N
T

A
R

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=BA1FFFDB4B9064574B60E3D732999E63.proposicoesWeb2?codteor=1239913&filename=Tramitacao-MPV+627/2013
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=BA1FFFDB4B9064574B60E3D732999E63.proposicoesWeb2?codteor=1239913&filename=Tramitacao-MPV+627/2013
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=511029
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justificativa, ele afirmou que a forma como foi construído o seu parecer evitaria a 

possibilidade de privatização dos hospitais. Além disso, a Ebserh seria a melhor solução 

encontrada para superar a precarização dos funcionários contratados. Do outro lado do debate, 

a deputada Alice Portugal (PCdoB – BA), principal interlocutora do grupo de sindicalistas 

que se posicionaram contra a matéria, chamou a atenção para o risco de a empresa resultar em 

terceirização dos serviços prestados pelos hospitais. “Na verdade, é uma empresa pública na 

sua natureza formal, mas as subsidiárias são privadas. Então, essa natureza híbrida mudará 

substancialmente e isso poderá acarretar uma priorização de convênios, de relações privadas”, 

disse a deputada à Agência Câmara Notícias
56

.  

Sendo este raciocínio o mesmo da militância ligada ao SUS, o caráter dessa 

propositura pode ser qualificado como pró-saúde privada. Dessa maneira, percebemos que a 

votação sobre a qual a tabela se revela – Substitutivo da Comissão Especial, assinado pelo 

relator Danilo Forte (PMDB-CE) – teve apenas dois casos de indisciplina em que o 

background foi “ouvido”. Todavia, houve outros dois parlamentares que foram 

indisciplinados, mas o background não foi considerado – em um o deputado não seguiu nem o 

líder, nem o background; e no outro o parlamentar não tem background SUS ou Mercado
57

.  

 

Tabela 5 (V3) – Votação do PLP 306/2008 (Subemenda Substitutiva à emenda de Plenário) segundo 

Indicação do Líder, Indisciplina e Background
58

  

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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 Para acessar a íntegra da matéria, ir em http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/202787-

COMISSAO-SE-REUNE-HOJE-PARA-VOTAR-PROJETO-SOBRE-EMPRESA-DE-SERVICOS-

HOSPITALARES.html  
57

 A matéria foi aprovada em plenário por 240 votos favoráveis, contra 112 que se manifestaram pela rejeição e 4 

que se absteram.  
58

 Para acessar a proposição, ver 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=394079>  
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http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/202787-COMISSAO-SE-REUNE-HOJE-PARA-VOTAR-PROJETO-SOBRE-EMPRESA-DE-SERVICOS-HOSPITALARES.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/202787-COMISSAO-SE-REUNE-HOJE-PARA-VOTAR-PROJETO-SOBRE-EMPRESA-DE-SERVICOS-HOSPITALARES.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/202787-COMISSAO-SE-REUNE-HOJE-PARA-VOTAR-PROJETO-SOBRE-EMPRESA-DE-SERVICOS-HOSPITALARES.html
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=394079
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O PLP 306/2008, de autoria do médico e senador Tião Viana (PT-AC), foi um 

projeto de regulamentação da Emenda Constitucional 29, a qual fixa os percentuais mínimos a 

serem investidos anualmente em saúde - os estados ficam obrigados a aplicar 12% da 

arrecadação de impostos, os municípios 15%, e a União é responsável por aplicar o piso do 

ano anterior acrescido da variação nominal do PIB. Além de definir os valores mínimos a 

seres gastos anualmente em saúde pelos entes da Federação, o PLP 306/2008 tratou quais são 

as ações e serviços de saúde, com o intuito de impedir os desvios de recursos deste setor para 

outras finalidades.  

Apresentado ao Plenário pela primeira vez em 12 de maio de 2008, a tramitação 

desse projeto sofreu resistência do Democratas (DEM) e, em menor medida, do Partido 

Popular Socialista (PPS) e do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), partidos que 

entraram com uma série de requerimentos para adiamento da discussão e da votação. O 

conflito se estendeu à votação da Subemenda Substitutiva oferecida pelo Relator da Comissão 

de Finanças e Tributação, Deputado Pepe Vargas (PT-RS). Com um conflito partidário de 

quase 30% (29,8%), os líderes do PSDB, DEM, PPS, PV e PSOL indicaram a rejeição da 

matéria. 

Sobre o comportamento dos parlamentares com background em saúde, houve uma 

divisão de 75% votando a favor da matéria (pró-SUS), e os outros 25% votando pela rejeição 

da proposição. Esta divisão, contudo, foi altamente disciplinada. Apenas dois (2) deputados 

não seguiram a indicação do líder, e tão pouco seguiram seu background.   

 

Tabela 6 (V4) – Votação do PLP 306/2008 (Inciso II do artigo 1º constante do Substitutivo da 

Comissão de Finanças e Tributação) segundo Indicação do Líder, Indisciplina e Background 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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Objeto de destaque para a votação em separado da bancada do PSDB, o inciso II do 

artigo 1º constante do Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação foi aprovado por 

maioria no Plenário – 259 votos favoráveis, 159 votos contrários e 2 abstenções. Neste 

dispositivo, 48 parlamentares com background em saúde participaram da votação, sendo que 

34 se manifestaram a favor, e 14 se manifestaram contra a matéria. Mais uma vez, a 

indisciplina foi a exceção: apenas quadro (4) deputados não seguiram a orientação do líder e 

nem o seu background
59

.  

 

 

Tabela 7 (V5) - Votação do PLP 306/2008 (Artigo 5º da Subemenda Substitutiva da Comissão de 

Finanças e Tributação) segundo Indicação do Líder, Indisciplina e Background 
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2 3 2 

INDISCIPLINADO* 

2 1 1 

*Estes são os casos em que o líder indicou um comportamento pró-saúde privada (obstrução) e o 

parlamentar votou pela rejeição do artigo. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Objeto de destaque para votação em separado da bancada do DEM, o artigo 5º da 

Subemenda Substitutiva da Comissão de Finanças e Tributação foi mantido no texto por 

77,6% de votos favoráveis em votação no Plenário. Neste processo, os líderes do DEM e do 

PSDB manifestaram obstrução, recurso utilizado em determinadas ocasiões para impedir o 

prosseguimento dos trabalhos e ganhar tempo. É por isso que, neste caso, encontramos na 

tabela 7 parlamentares que foram indisciplinados apesar do líder indicar um comportamento 

pró-saúde privada (obstrução) e o parlamentar votar a favor do mercado. Isto é, o líder 

manifestou pela obstrução, e o parlamentar votou pela rejeição do artigo.  
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 Para acessar o Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação, ir em < 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=CD25B614502909E2DD790E1599

481F8C.proposicoesWeb2?codteor=574502&filename=Tramitacao-PLP+306/2008>. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=CD25B614502909E2DD790E1599481F8C.proposicoesWeb2?codteor=574502&filename=Tramitacao-PLP+306/2008
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=CD25B614502909E2DD790E1599481F8C.proposicoesWeb2?codteor=574502&filename=Tramitacao-PLP+306/2008
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Ainda com esta tabela, nota-se que além da indisciplina só ter ocorrido nesses casos, 

um (1) parlamentar com background no SUS se manifestou contra à manutenção deste artigo 

que tem conteúdo pró-SUS.  

 

 

Tabela 8 (V6) - Votação do PLP 306/2008 (§4º do Artigo 5º do Substitutivo da Comissão de Finanças 

e Tributação) segundo Indicação do Líder, Indisciplina e Background 

 
*Estes são os casos em que o líder indicou um comportamento pró-saúde privada (obstrução) e o 

parlamentar votou pela rejeição da matéria. 

Fonte: elaborado pela autora. 

  

Também objeto de destaque, agora pelo PSDB, o §4º do Artigo 5º do Substitutivo da 

Comissão de Finanças e Tributação foi colocado em votação no Plenário no dia 18 de junho 

de 2008. Assim como no caso anterior, os líderes do PSDB, DEM e PPS se manifestaram pela 

obstrução do processo. Todavia, o quórum foi suficiente e o dispositivo foi aprovado por uma 

maioria de 291 votos favoráveis. 

Nesta votação, o background em saúde parece não ter tido peso algum. Através da 

tabela 8, é possível identificar três tipos de situações com ocorrência de indisciplina: i) na 

primeira, semelhante ao caso anterior, o líder manifesta pela obstrução do processo, e o 

parlamentar vota pela rejeição da matéria. O comportamento de ambos pode ser lido como 

pró-saúde privada; ii) na segunda situação, o líder indica voto favorável à matéria, e o 

parlamentar (deputado Mauro Nazif Rasul do PSB-RO), mesmo com background no SUS, 

vota pela rejeição; iii) e temos a terceira situação, em que o partido indica a obstrução, e o 

parlamentar (Manoel Salviano Sobrinho, filiado ao PSDB-CE à época) vota pela manutenção 

do dispositivo, apesar de ter background na saúde privada. 
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Tabela 9 (V7) – PLP 306/2008 (Artigo 2º do PLP 306/08 em substituição ao artigo 5º da Subemenda 

Substitutiva da Comissão de Finanças e Tributação) segundo a Indicação do Líder, Indisciplina e 

Background 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

O texto inicial do PLP 306/2008 previa em seu artigo 2º a aplicação anual, pela 

União, de 10% das receitas correntes brutas do país para o financiamento da saúde, luta antiga 

do movimento Pró-SUS. No entanto, durante o processo de tramitação e discussão da matéria, 

este artigo foi alterado, dando origem ao artigo 5º do Substituto da Comissão de Finanças e 

Tributação. A consequência desta alteração foi a manutenção da regra já seguida pelo 

Governo Federal quanto ao financiamento da saúde. Isto é, a União continuaria obrigada a 

destinar para este setor o valor empenhado no ano anterior, acrescido da variação nominal do 

Produto Interno Bruto (PIB).  

Com o intuito de que a primeira proposta prevalecesse, o PPS requereu destaque do 

artigo 2º do projeto inicial para substituir o artigo 5º do Substitutivo emitido pela referida 

Comissão. Nesta votação, 107 parlamentares foram a favor do destaque, ou seja, do artigo 2º; 

enquanto outros 262 deputados votaram pela manutenção do artigo 5º. No grupo de 

parlamentares com background em saúde, o mesmo aconteceu: a grande maioria dos 

presentes na sessão (35 de 46 deputados) votaram pela manutenção do artigo 5º. Outro dado 

que nos interessa é que, aqui, um parlamentar foi indisciplinado e, ao mesmo tempo, seguiu o 

seu background. 
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Tabela 10 (V8) – MPV 549/2011 (expressão "medicamentos" Art. 8º PLV nº 7/2012) segundo a 

Indicação do Líder, Indisciplina, Background
60

 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Durante a tramitação da Medida Provisória 549/2011, o relator da matéria, deputado 

Sandro Mabel (PMDB-GO), incluiu no texto a venda de remédios em supermercados, 

armazéns, empórios, lojas de conveniência e hotéis. No entanto, a bancada do DEM requereu 

destaque para votação em separado da expressão “medicamentos” prevista no artigo 8º do 

PLV nº 7/2012. 

Considerando que a venda de remédios em supermercados aumentaria a 

automedicação e dificultaria a fiscalização das vigilâncias sanitárias, esta inclusão estaria na 

contramão do SUS. Assim definido, temos 46 parlamentares com background em saúde 

votando a favor do destaque e contra a venda dos remédios em outros estabelecimentos além 

das farmácias, e 9 votando a favor. Destes 46, 12 eram filiados a partidos que liberaram a 

bancada para a votação; 29 seguiram a indicação do líder; e 5 foram indisciplinados e, ao 

mesmo tempo, “ouviram” seu background no SUS
61

. 
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 Para acessar a Medida Provisória 549/2011, ir em < 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=527723>  
61

 Para acessar o PLV nº 7/2012, ir em < 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=CE9FAED915B9611BC372A8850

C10C1D2.proposicoesWeb1?codteor=978585&filename=Tramitacao-MPV+549/2011>  
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http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=CE9FAED915B9611BC372A8850C10C1D2.proposicoesWeb1?codteor=978585&filename=Tramitacao-MPV+549/2011
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=CE9FAED915B9611BC372A8850C10C1D2.proposicoesWeb1?codteor=978585&filename=Tramitacao-MPV+549/2011
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Tabela 11 (V9) – MPV 550/2011 (Emenda 19) segundo a Indicação do Líder, Indisciplina, 

Background
62

 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

À Medida Provisória 550/2011, foram apresentadas 19 emendas. Em uma delas, de 

autoria do deputado Guilherme Campos (PSD-SP), previa-se a facilitação na obtenção de 

financiamento às micro e pequenas empresas que tinham, em sua linha de produção, a 

fabricação de artigos de tecnologia assistiva destinados às pessoas com deficiência. A 

justificativa do autor da emenda era que assim, estimular-se-ia as empresas brasileiras a 

investirem nesse nicho do mercado, beneficiando a população menos favorecida no acesso a 

bens e serviços destinados a pessoas com deficiência.  

Rejeitada pela relatora da Medida, deputada Mara Gabrilli (PSDB-SP), que não 

incluiu a proposta em seu parecer, a bancada do PSD requereu votação em separado da 

referida emenda (emenda 19). Entretanto, o Plenário, por uma diferença de apenas 15 votos, 

também não acatou a emenda.  

Analisando os parlamentares com background em saúde, a votação ficou ainda mais 

apertada: 27 votaram pela aprovação da emenda, e 28 votaram pela rejeição. Destes 27, 3 

foram casos de indisciplina, sendo que em dois houve congruência com background e em um 

houve discordância com background. Do lado dos deputados que votaram pela rejeição, isto 

é, do grupo dos 28 parlamentares, também existiu três casos de indisciplina: em dois, houve 

discrepância entre o background e o voto. Este resultado indica que, mais uma vez, o 

background parece não ter importância. 
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 Para acessar a Medida Provisória, ir em < 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=527728>  
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Tabela 12 (V10) – MPV 621/2013 (Emenda 285) segundo a Indicação do Líder, Indisciplina e 

Background
63

 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

A publicação, em 9 julho de 2013, da Medida Provisória 621/2013, instituidora do 

Programa Mais Médicos, foi uma resposta da Presidente Dilma Rousseff a, pelo menos, duas 

grandes reinvindicações. A primeira, da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) que reclamava a 

dificuldade para a contratação de médicos na maioria dos municípios brasileiros, e que, diante 

deste cenário, cobrava do governo federal ações imediatas para a contratação desses 

profissionais com formação em outros países (LUZ; CAMBRAIA; GONTIJO, 2015). A 

segunda reivindicação veio da própria população, tendo as manifestações de junho de 2013 

lugar de destaque nesta disputa.   

Dessa forma, com a finalidade de combater as desigualdades de acesso a atenção 

básica resolutiva, problema basilar que dificulta o avanço do SUS, o Programa Mais Médicos 

(PMM) congregou três frentes. A primeira, obviamente, diz respeito ao provimento 

emergencial de médicos, principalmente em áreas vulneráveis e em regiões aonde a densidade 

desses profissionais por mil habitantes não chegava a 1 – a média nacional, no início do 

Programa era de 1,8 médicos por mil habitantes. A meta é chegar a 2,7 até 2026. Sobre este 

primeiro eixo, o PMM teria incorporado, de acordo com balanço do Ministério da Saúde, 

18.240 médicos em 4.050 municípios (73% do total de municípios brasileiros), e nos 34 

distritos de saúde indígenas, beneficiando 63 milhões de brasileiros. 

                                                           
63

 Para acessar a Medida Provisória 621/2013, ir em 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=584020 
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A segunda frente refere-se à ampliação e reforma dos cursos de graduação em 

medicina e residência médica no país. Também segundo o Ministério da Saúde, desde a 

criação do Programa em julho de 2013, já foram abertas mais de 5 mil vagas de graduação e 

quase 5 mil de residência – a meta é chegar a 11,5 mil novas vagas de graduação e 12,4 mil 

vagas de residência até 2017.  

Finalmente, a terceira frente é investir em infraestrutura da Atenção Básica, através 

da construção de novas unidades básicas de saúde e reforma e ampliação das unidades já 

existentes – assegura-se que já houve um investimento de 5,6 bilhões (LUZ; CAMBRAIA; 

GONTIJO, 2015). 

No Congresso Nacional, a MP 621/2013 foi objeto de intensos debates, tanto é assim 

que recebeu, na Câmara dos Deputados, um total de 580 emendas – 567 na Comissão Mista e 

13 no Plenário
64

. Como o relator desta medida, deputado Rogério Carvalho (PT-SE), acatou 

em seu parecer muitas dessas propostas e realizou alterações significativas, a discussão passou 

a ser com o PLV nº 26/2013
65

.  

Neste processo legislativo, o então deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO), que possui 

background em saúde e é médico, utilizou de diversos mecanismos para impedir o 

prosseguimento da votação, tais como: requerimentos para a retirada de pauta e adiamento da 

votação, solicitação de votação nominal, solicitação de verificação da votação, solicitação 

para que a discussão fosse feita por grupo de artigos e solicitação para que as emendas fossem 

votadas uma a uma.  

Ademais, esta tramitação foi marcada por pedidos de destaques para a votação em 

separado (DVS), mas somente em três houve, após o resultado proclamado pela Mesa 

Diretora, solicitação de verificação através do processo nominal por parte dos parlamentares 

interessados. O número cai para dois quando lê-se a emenda nº 21, objeto de destaque e 

votação nominal – como falado anteriormente, o conteúdo dessa emenda é sobre a atividade 

advocatícia e, portanto, não entra na análise.  

Destarte, dois são os dispositivos passíveis de observação: a Emenda nº 285, exibida 

na tabela 12; e o artigo 6º, e em decorrência, o artigo 7º do PLV nº 26/2013, expostos na 

próxima tabela (13).   

                                                           
64

 Algumas emendas, no entanto, eram estranhas à matéria. Ou seja, não se relacionavam ao objeto da Medida 

Provisória. A título de exemplo, temos a emenda nº 21, que desobriga a realização, pelos bacharéis em direito, 

do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Também, temos a  emenda nº 216, que visava ampliar às 

microcervejarias e vinícolas a opção pelo Simples Nacional. 
65

 Para ler o PLV nº 26/2013, ir em < 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=D2B4668834E5DD4637B8CE68A

C87343E.proposicoesWeb1?codteor=1148800&filename=Tramitacao-MPV+621/2013>  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=D2B4668834E5DD4637B8CE68AC87343E.proposicoesWeb1?codteor=1148800&filename=Tramitacao-MPV+621/2013
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=D2B4668834E5DD4637B8CE68AC87343E.proposicoesWeb1?codteor=1148800&filename=Tramitacao-MPV+621/2013
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A Emenda nº 285, de autoria do deputado Mandetta (DEM-MS), que tem 

background na saúde privada (ele foi presidente da UNIMED entre 2001 e 2004), previa 

direitos trabalhistas apenas para os médicos brasileiros, excluindo a possibilidade de vínculo 

empregatício para os médicos intercambistas. Na justificativa, ele redige: 

 

Um dos princípios adotados pela Constituição brasileira estabelece que para 

haver igualdade, deve-se tratar desigualmente os desiguais. Neste sentido, 

nada mais correto que garantir ao médico portador de diploma brasileiro e 

devidamente revalidado no país tratamento diferenciado dos médicos 

denominados intercambistas, que não foram avaliados em momento algum, 

para comprovar sua capacidade técnica. Soma-se a esse fato, a ausência de 

uma carreira médica de Estado para os profissionais nacionais, que justifica 

em grande parte a ausência desses profissionais nos lugares mais afastados 

do país. Com esta emenda, pretendemos garantir um mínimo de direitos para 

esses profissionais que despenderam tanto tempo e dedicação para atuar na 

medicina. Assim, solicito o apoio do nobre relator para a aprovação da 

presente emenda (MANDETTA, 2013).  

 

Esta proposta, ao fragilizar a relação estabelecida entre governo federal e os médicos 

estrangeiros, poderia prejudicar o adequado desenvolvimento do PMM. É por isso que, 

embora tenha um conteúdo muito mais de proteção à classe médica brasileira do que “pró-

mercado” em si, foi classificada como prejudicial ao SUS.  

Sobre a votação em Plenário, a emenda foi rejeitada por uma maioria de 224 votos, 

contra 134 e 3 abstenções. Os parlamentares com background em saúde também rejeitaram a 

emenda em uma disputa mais apertada: 35 deputados votaram pela rejeição, e 32 votaram pela 

aprovação. Destes 35 legisladores, 3 eram filiados ao PTB, único partido a liberar a bancada; 

29 seguiram a orientação do líder; e os outros 3 foram indisciplinados, sendo que um foi 

coerente com o seu background, outro foi indisciplinado e incoerente com o background, e o 

último não tem background definido. 

A divisão entre aqueles que votaram pela aprovação da matéria foi a seguinte: 27 

foram obedientes à indicação do líder; e 5 foram indisciplinados e, ao mesmo tempo, 

incoerentes com o seu background. No entanto, 4 destes 5 são médicos, o que pode explicar 

esse comportamento. 
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Tabela 13 (V11) – MPV 621/2013 (Artigo 6º e em decorrência o Artigo 7º do PLV nº 26/2013) 

segundo a Indicação do Líder, a Indisciplina e o Background 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Objeto de destaque para votação em separado da bancada do PSD, o artigo 7º do 

PLV nº 26/2013 trata da Residência em Medicina de Família e Comunidade, formação 

fundamental para o fortalecimento da Atenção Básica - porta de entrada preferencial do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e solucionador de 80% dos problemas de saúde, de acordo 

com o Ministério da Saúde. 

Em Plenário, o artigo foi mantido por 71,2% dos votos totais (193 de 271). Quando 

extraído apenas os parlamentares com background em saúde, temos um valor menor: apenas 

57,14% (28 de 49) votaram pela manutenção do artigo no texto. Dos outros 21 que se 

manifestaram pela rejeição, 6 foram indisciplinados. Ou seja: o líder mandou votar pela 

manutenção, e o parlamentar votou pela rejeição. Ainda, sob a ótica do background, a 

separação ficou: 2 indisciplinados e coerentes com o background; 2 indisciplinados e 

incoerentes com o background; e 2 indisciplinados mas sem background definido. 
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Tabela 14 (V12) – PEC 565/2006 segundo a Indicação do Líder, Indisciplina e Background
66

 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

A PEC 565/2006, de autoria do médico e ex senador Antônio Carlos Magalhães 

(PFL-BA), ficou popularmente conhecida como a PEC do orçamento impositivo. Nela, estava 

prevista a obrigatoriedade do Poder Executivo adimplir as emendas parlamentares, 

reinvindicação antiga dos deputados e senadores. Além disso, a Proposta de Emenda à 

Constituição estabelecia percentuais obrigatórios para a destinação de recursos à saúde pela 

União – até a data, apenas municípios e estados tinham valores definidos: 15% e 12% 

respectivamente.  

Dessa maneira, com a proposta, a União deveria aplicar, anualmente e de maneira 

escalonada, o mínimo de 13,2% em 2014, 13,7% em 2015, 14,1% em 2016, 14,5% em 2017, 

e 15% em 2015.  

Com voto favorável de 376 parlamentares (85% do total), nenhum líder indicou voto 

pela rejeição, e apenas o PT liberou sua bancada. Quando a análise é sobre os parlamentares 

com background em saúde, nota-se que apenas um foi indisciplinado: o médico ex deputado 

Walter Feldman, filiado ao PSDB/SP.  

 

 

 

  

                                                           
66

 Para acessar a PEC 565/2006, ir em 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=332451  
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3.3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

  

A análise tabular indicou que o background social em saúde pouco influencia o 

comportamento do parlamentar nas votações nominais na Câmara dos Deputados, isto é: no 

que refere-se às votações em Plenário. Em outras palavras, o fato de ser ligado e/ou ter 

trajetória no setor da saúde não é um preditor da atuação do deputado federal em matérias 

legislativas que incidem sobre esse issue. Ademais, o background em saúde não tem 

capacidade explicativa para a indisciplina do parlamentar, quando considerado as votações 

com interesses conflitivos. Portanto, a idéia de que o parlamentar ligado à saúde vota com este 

setor não é verdadeira, contrariando a hipótese do trabalho e as expectativas.  

 

Tabela 15 – Relação entre indisciplina e background em saúde 

 
 

 

VOTAÇÃO 

Ocorrência de 

Indisciplina & 

coerência com 

Background 

Ocorrência de 

Indisciplina & 

Background 

Ignorado 

 

Total de 

Indisciplinados 

 

Total de 

Disciplinados 

V1 1% (1/61) 3% (2/61) 4% (3/61) 95% (58/61) 

V2 4% (2/48) 4% (2/48) 8% (4/48=0,08) 91%% (44/48) 

V3 0% 4% (2/45) 4% (2/45) 95% (43/45) 

V4 0% 8% (4/48) 8% (4/48) 91% (44/48) 

V5 0%  8%(4/50) 8% (4/50) 92% (46/50) 

V6 0%  11% (5/45)  11% (5/45=0,11) 88% (40/45) 

V7 2% (1/46) 0% 2% (1/46) 97,8% (45/46) 

V8 13%(5/38) 0% 13% (5/38) 86% (33/38) 

V9 3% (2/55) 7% (4/55=0,07) 10% (6/55) 89% (49/55) 

V10 1% (1/67) 10% (7/67=0,10) 12% (8/64) 87% (56/64) 

V11 4% (2/49) 8% (4/49=0,08)  12% (6/49) 87% (43/49) 

V12 0%  1% (1/55) 1% 98% (54/55) 

Média 2,33% 5,33% 7,75% 91% 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

A tabela acima resume esse achado: a frequência de indisciplina em que há coerência 

com o background assume um valor médio de 2,33%. Em contrapartida, a frequência de 

situações em que o deputado não seguiu nem orientação partidária e nem o seu background 

foi de 5,33%. Mais do que o próprio número, este resultado sugere que, considerando apenas 

os casos em que houve indisciplina, o deputado vota mais vezes em sentido contrário ao seu 

background do que em concordância com sua trajetória.  
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Isto significa que há outras variáveis explicativas que são mais importantes e têm 

mais peso no comportamento do parlamentar quando esse opta pela deserção. É o que 

chamou-se, anteriormente, de múltiplos incentivos.  

Também, os achados empíricos desta investigação corroboram com a premissa 

teorética de Limongi e Figueiredo (1999) quando argumentam que disciplina é a regra e a 

indisciplina é uma opção para poucos parlamentares – o grau de disciplina, considerando a 

média das doze proposições, foi de 91%. 

Uma possível hipótese que pode ser assumida em trabalhos futuros é que a influência 

do background em saúde sobre o comportamento parlamentar se dê em termos de produção 

legislativa e não em votações. A justificativa é que o custo para propor leis que vão de 

encontro com o background tendem a zero. Mas, por outro lado, votar contra o partido pode 

incidir em perdas de benefícios e acesso a recursos monopolizados pelos líderes.   

Alguns outros resultados secundários são: i) há poucas votações nominais sobre a 

Agenda Legislativa de Saúde; ii) quando ocorrem, é porque a matéria é polêmica ou porque 

há previsão regimental (PEC e PLP); iii) as solicitações para verificação da votação incidem 

muito mais sobre os requerimentos do que sobre as proposições legislativas em si; iv) e os 

parlamentares se utilizam de outros mecanismos, que não a indisciplina, quando querem se 

manifestar contra o dispositivo em votação. A forma mais convencional é o requerimento para 

adiar a discussão e a votação 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A explicação para o comportamento do parlamentar brasileiro se divide em duas 

grandes propostas que buscam, em traços institucionais, as respostas para os seus 

questionamentos e predileções teoréticas. A primeira enfatiza a relação entre as regras 

eleitorais e o sistema partidário na atuação do legislador. Aqui, a indisciplina é um ato isento 

de sanções partidárias e, por isso, sempre acessível a qualquer deputado (MAINWARING, 

2001; AMES, 2003). 

  Em contrapartida, para a segunda abordagem, são os aspectos da arena parlamentar 

e da governabilidade no Brasil que influenciariam a performance política dos deputados. Com 

essa mudança do lócus de análise, altera-se o entendimento sobre o comportamento desviante, 

que passa a ser visto como ou um ato que beira a irracionalidade, ou como uma atitude de 

autodefesa do legislador que se vê prejudicado pela posição indicada pelo líder 

(FIGUEIREDO; LIMONGI, 1999).  

Embora reconheça-se que estes modelos, cada um a sua maneira, fornecem 

importantes evidências para as explicações sobre a organização e ação congressual, esta 

pesquisa propôs a inclusão de outra variável pouco explorada pela Ciência Política e pela 

literatura especializada em Legislativo: o background social. Para tanto, e por limitações 

metodológicas, foram feitos dois recortes. O primeiro foi temporal, limitando a análise à 54º 

Legislatura (2011-2015). E o segundo limitou o background ao setor da saúde.   

 A unidade de observação, portanto, foi o deputado considerado individualmente. A 

hipótese assumida era que parlamentares com trajetórias na saúde tendem a votar com os 

interesses desse setor.   

Todavia, constatou-se que o background além de não ser um preditor do 

comportamento do congressista no Plenário, não explica a indisciplina: houve uma frequência 

maior de deserção à orientação do líder com background ignorado (quase 6%) do que quando 

comparado à indisciplina seguida de coerência com background (pouco mais de 2%). A título 

de exemplificação: o líder indica a aprovação de uma proposição com conteúdo pró-SUS, e o 

parlamentar, que tem background no SUS, vota pela rejeição.  

Além disso, a disciplina partidária manteve-se elevada mesmo quando os interesses 

entre partido e trajetória eram antagônicos.  
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O fato de um número considerável de recomendações pró saúde privada dos líderes 

recaírem sobre parlamentares com background no SUS, e a disciplina se manter alta, enseja 

uma reflexão sobre este comportamento que pode ser interpretado como contraditório. A 

pressuposição de que parlamentares com background pró-SUS (com trajetória associada à 

saúde pública ou ao setor público em saúde), vota sempre em favor do SUS Constitucional (e 

mesmo se o fizer de forma indisciplinar à indicação do líder), em matérias de saúde, não se 

verifica. 

Os parlamentares com background pró-privados em saúde também seguem a 

tendência de comportamento disciplinado em relação à indicação do líder. No entanto, em 

virtude da predominância de deputados pró-sus, a atuação destes mostra-se, em termos 

numéricos, menos antagônica em relação ao seu background. Isto significa, em geral, que o 

peso do líder sobre o deputado na arena legislativa é maior que o peso do background em 

saúde. De forma especifica, indica que este peso mostra-se mais significativo para deputados 

de background pró-sus, uma vez que se verifica uma reversão mais acentuada de sua atenção 

no parlamento em relação ao seu background. 

Tais conclusões ensejam ainda reflexões contundentes sobre a questão da 

representação de interesses dos parlamentares em relação à suas bases e background, 

remetendo às problemáticas típicas de déficit de representação na democracia brasileira 

(MIGUEL, 2014). Remetendo, portanto, à temática da accountability do político em relação à 

sua base e governados, no decorrer do período do mandato. Demonstra, como assinala a 

literatura, que uma vez eleito, o deputado passa a atuar de acordo com as regras vigentes do 

jogo político, orientadas pelas instituições e coalizões partidárias, sendo a accountability 

democrática revalorizada sobretudo ou apenas no período eleitoral.  

Estas temáticas ganham significado político de relevo na atual democracia brasileira 

e de forma associada à política pública de saúde. No que se refere às possibilidades de 

aprofundamento da construção do SUS, e ao embate que se trava com o setor pró-privado de 

saúde neste processo, no de correr do período de mandato, revela que o enfrentamento dos 

desafios concernentes ao aprofundamento do SUS Constitucional perpassa não apenas pela 

discussão sobre o comportamento do parlamentar no decorrer de todo o mandato, como, em 

especial, pela necessidade de revalorização das coalizões políticas pró-SUS no Congresso 

nacional e junto à liderança em especial. 

Por fim, é fundamental registrar que esta pesquisa pode e dever ser refinada, trazendo 

à análise outras variáveis apontadas pela literatura como importantes na explicação do 
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comportamento parlamentar. A intenção é que este estudo bivariado se torne multivariado em 

trabalhos posteriores.  
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APÊNDICE A – ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

 

 

Tabela 2.1. Sexo, Partidos políticos e background em saúde  

  

Background 

0 1 2 

Sexo Sexo Sexo 

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total 

Count Count Count Count Count Count Count Count Count 

Partido DEM 3 0 3 1 0 1 1 0 1 

PCdoB 0 0 0 1 4 5 0 0 0 

PDT 0 1 1 3 0 3 1 0 1 

PMDB 1 1 2 11 1 12 0 0 0 

PP 2 0 2 3 0 3 1 0 1 

PPS 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

PR 1 0 1 4 1 5 0 0 0 

PRB 2 0 2 0 0 0 0 0 0 

PROS 0 0 0 2 0 2 1 0 1 

PSB 1 0 1 3 0 3 3 1 4 

PSD 2 0 2 3 0 3 5 0 5 

PSDB 3 0 3 7 0 7 0 0 0 

PT 0 0 0 13 1 14 1 0 1 

PTB 0 0 0 5 1 6 0 0 0 

PV 1 0 1 1 1 2 1 0 1 

SD 1 0 1 5 0 5 0 0 0 
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APÊNDICE B – ANÁLISE TABULAR 

 

 
Tabela 3.1 (V1) – Votação da MP 627/2012013 segundo Indicação do Líder, Indisciplina e Background  

 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

NENHUM DOS DOIS SUS MERCADO

Contagem Contagem Contagem

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 1 2 1

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 2 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 7 32 6

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 1 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 9 37 8

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0
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Tabela 4.1 (V2) – Votação do PL 1749/2011 segundo Indicação do Líder, Indisciplina e Background  

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

NENHUM DOS DOIS SUS MERCADO

Contagem Contagem Contagem

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 5 10 1

DISCIPLINADO 0 7 3

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 0 5 2

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 1 3 1

DISCIPLINADO 4 5 2

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 1 1 1

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 3 13 4

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 1 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 5 27 1

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0
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Tabela 5.1 (V3) – Votação do PLP 306/2008 segundo Indicação do Líder, Indisciplina e Background 

 

  

 BACKGROUND SOCIAL 

NENHUM DOS 
DOIS SUS MERCADO 

Contagem Contagem Contagem 

V
3
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_
P

A
R

L
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M
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NÃO VOTA V3_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 2 2 0 

SUS V3_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 0 0 0 

MERCADO V3_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 0 0 0 
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U
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V
3

_
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M
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R

 

NÃO VOTA V3_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 7 25 6 

SUS V3_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 3 28 3 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 0 0 0 

MERCADO V3_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 2 0 

NÃO VOTA 0 0 0 

M
E

R
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N
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NÃO VOTA V3_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 5 11 3 

SUS V3_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 0 0 0 

MERCADO V3_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 2 4 3 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 0 0 0 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Tabela 6.1 (V4) - Votação do PLP 306/2008 (Inciso II do artigo 1º constante do Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação) segundo Indicação do 

Líder, Indisciplina e Background 

 

  

 BACKGROUND SOCIAL 
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Contagem Contagem Contagem 
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NÃO VOTA V4_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 0 0 0 

SUS V4_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 0 0 0 

MERCADO V4_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 
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NÃO VOTA 0 0 0 
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NÃO VOTA V4_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 9 25 5 

SUS V4_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 3 27 4 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 0 1 0 

MERCADO V4_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 4 0 

NÃO VOTA 0 0 0 
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P

A
R

L
A

M
E

N
T

A
R

 

NÃO VOTA V4_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 5 10 3 

SUS V4_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 0 0 0 

MERCADO V4_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 2 5 3 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 0 0 0 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Tabela 7.1 (V5) - Votação do PLP 306/2008 (Artigo 5º da Subemenda Substitutiva da Comissão de Finanças e Tributação) segundo Indicação do Líder, 

Indisciplina e Background 

  

 BACKGROUND SOCIAL 

NENHUM DOS DOIS SUS MERCADO 

Contagem Contagem Contagem 

V
5

_
L

ÍD
E

R
 

L
IB

E
R

A
R

 B
A

N
C

A
D

A
 

V
5

_
P

A
R

L
A

M
E

N
T

A
R

 

NÃO VOTA V5_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 0 0 0 

SUS V5_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 0 0 0 

MERCADO V5_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 0 0 0 

S
U

S
 

V
5

_
P

A
R

L
A

M
E

N
T

A
R

 

NÃO VOTA V5_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 9 21 7 

SUS V5_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 3 34 2 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 0 0 0 

MERCADO V5_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 0 2 0 

M
E

R
C

A
D

O
 

V
5

_
P

A
R

L
A

M
E

N
T

A
R

 

NÃO VOTA V5_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 3 11 3 

SUS V5_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 0 0 0 

MERCADO V5_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 2 3 2 

INDISCIPLINADO 2 1 1 

NÃO VOTA 0 0 0 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Tabela 8.1 (V6) - Votação do PLP 306/2008 (§4º do Artigo 5º do Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação) segundo Indicação do Líder, 

Indisciplina e Background 

  

 BACKGROUND SOCIAL 

NENHUM DOS DOIS SUS MERCADO 

Contagem Contagem Contagem 

V
6

_
L

ÍD
E

R
 

L
IB

E
R

A
R

 B
A

N
C

A
D

A
 

V
6

_
P

A
R

L
A

M
E

N
T

A
R

 

NÃO VOTA V6_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 0 0 0 

SUS V6_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 0 0 0 

MERCADO V6_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 0 0 0 

S
U

S
 

V
6

_
P

A
R

L
A

M
E

N
T

A
R

 

NÃO VOTA V6_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 8 26 6 

SUS V6_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 4 30 3 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 0 0 0 

MERCADO V6_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 1 0 

NÃO VOTA 0 0 0 

M
E

R
C

A
D

O
 

V
6

_
P

A
R

L
A

M
E

N
T

A
R

 

NÃO VOTA V6_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 5 12 4 

SUS V6_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 0 1 

NÃO VOTA 0 0 0 

MERCADO V6_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 1 1 1 

INDISCIPLINADO 1 2 0 

NÃO VOTA 0 0 0 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Tabela 9.1 (V7) – PLP 306/2008 (Artigo 2º do PLP 306/08 em substituição ao artigo 5º da Subemenda Substitutiva da Comissão de Finanças e Tributação) 

segundo a Indicação do Líder, Indisciplina e Background 

  

 BACKGROUND SOCIAL 

NENHUM DOS DOIS SUS MERCADO 

Contagem Contagem Contagem 

V
7

_
L

ÍD
E

R
 

L
IB

E
R

A
R

 B
A

N
C

A
D

A
 

V
7

_
P

A
R

L
A

M
E

N
T

A
R

 

NÃO VOTA V7_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 0 0 0 

SUS V7_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 0 0 0 

MERCADO V7_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 0 0 0 

S
U

S
 

V
7

_
P

A
R

L
A

M
E

N
T

A
R

 

NÃO VOTA V7_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 6 13 3 

SUS V7_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 3 4 3 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 0 0 0 

MERCADO V7_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 0 0 0 

M
E

R
C

A
D

O
 

V
7

_
P

A
R

L
A

M
E

N
T

A
R

 

NÃO VOTA V7_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 6 26 7 

SUS V7_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 0 0 0 

INDISCIPLINADO 0 1 0 

NÃO VOTA 0 0 0 

MERCADO V7_INDISCIPLINA DISCIPLINADO 4 29 2 

INDISCIPLINADO 0 0 0 

NÃO VOTA 0 0 0 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Tabela 10.1 (V8) – MPV 549/2011 (expressão "medicamentos" Art. 8º PLV nº 7/2012) segundo a Indicação do Líder, Indisciplina e Background 

 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

NENHUM DOS DOIS SUS MERCADO

Contagem Contagem Contagem

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 3 11 2

DISCIPLINADO 1 10 1

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 1 4 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 6 14 4

DISCIPLINADO 5 16 8

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 2 9 0

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 5 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 1 3 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

NÃO 

VOTA

V8_INDISCIPLINA

SUS V8_INDISCIPLINA

MERCADO V8_INDISCIPLINA

V8_INDISCIPLINA

SUS V8_INDISCIPLINA

MERCADO V8_INDISCIPLINA

 BACKGROUND SOCIAL
V

8
_
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E

R

L
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E
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A
R
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A
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D

A

V
8
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A
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E
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A
R

NÃO 
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E
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A
D

O

V
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A
R
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A

M
E

N
T

A
R

V8_INDISCIPLINA

S
U

S

V
8
_
P

A
R

L
A

M
E

N
T

A
R

NÃO 

VOTA
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Tabela 11.1 (V9) – MPV 550 (Emenda 19) segundo a Indicação do Líder, Indisciplina e Background 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

NENHUM DOS 

DOIS SUS MERCADO

Contagem Contagem Contagem

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 7 15 4

DISCIPLINADO 3 15 6

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 1 2 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 3 20 2

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 2 1

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 5 18 2

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

V9_INDISCIPLINA

MERCADO V9_INDISCIPLINA

M
E

R
C

A
D

O

V
9

_
P

A
R

L
A

M
E

N
T

A
R

NÃO VOTA V9_INDISCIPLINA

SUS V9_INDISCIPLINA

MERCADO V9_INDISCIPLINA

 BACKGROUND SOCIAL

V
9

_
L

ÍD
E

R

L
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E
R

A
R
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A

N
C

A
D

A

V
9

_
P
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R

L
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M
E

N
T

A
R

NÃO VOTA V9_INDISCIPLINA

SUS V9_INDISCIPLINA

MERCADO V9_INDISCIPLINA

S
U

S

V
9

_
P

A
R

L
A

M
E

N
T

A
R

NÃO VOTA V9_INDISCIPLINA

SUS
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Tabela 12.1 (V10) - MPV 621/2013 (Emenda 285) segundo a Indicação do Líder, Indisciplina e Background 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

NENHUM DOS DOIS SUS

MERCAD

O

Contagem Contagem Contagem

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 3 0

DISCIPLINADO 0 3 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 2 17 2

DISCIPLINADO 6 21 2

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 5 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 1 10 4

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 1 1 1

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 9 12 6

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

 BACKGROUND SOCIAL

V
1

0
_

L
ÍD

E
R

L
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E
R

A
R
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A
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R

NÃO VOTA V10_INDISCIPLINA

SUS V10_INDISCIPLINA

MERCADO V10_INDISCIPLINA

NÃO VOTA V10_INDISCIPLINA

SUS V10_INDISCIPLINA

MERCADO V10_INDISCIPLINA
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Tabela 13.1 (V11) – MPV 621/2013 (Artigo 6º e em decorrência o Artigo 7º do PLV nº 26/2013) segundo a Indicação do Líder, a Indisciplina e o 

Background 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

NENHUM DOS DOIS SUS MERCADO

Contagem Contagem Contagem

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 6 29 5

DISCIPLINADO 2 24 2

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 2 2 2

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 6 7 4

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 3 10 2

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

 BACKGROUND SOCIAL

V
1

1
_

L
ÍD

E
R

L
IB

E
R

A
R

 B
A
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C
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D
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NÃO VOTA V11_INDISCIPLINA

SUS V11_INDISCIPLINA

MERCADO V11_INDISCIPLINA
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Tabela 14.1 (V12) – PEC 565/2006 segundo a Indicação do Líder, Indisciplina e Background 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

NENHUM DOS DOIS SUS MERCADO

Contagem Contagem Contagem

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 1 10 1

DISCIPLINADO 0 2 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 0 7 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 7 17 6

DISCIPLINADO 10 36 8

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 1 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

DISCIPLINADO 0 0 0

INDISCIPLINADO 0 0 0

NÃO VOTA 0 0 0

 BACKGROUND SOCIAL

V
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2
_
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L
IB

E
R

A
R

 B
A

N
C

A
D

A

V
1

2
_

P
A

R
L

A
M

E
N

T
A

R

NÃO VOTA V12_INDISCIPLINA
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V12_INDISCIPLINA

S
U

S

V
1

2
_

P
A

R
L

A
M

E
N

T
A

R

NÃO VOTA V12_INDISCIPLINA

SUS V12_INDISCIPLINA

MERCADO V12_INDISCIPLINA

NÃO VOTA V12_INDISCIPLINA

SUS V12_INDISCIPLINA

MERCADO V12_INDISCIPLINA
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APÊNDICE C – BANCO DE DADOS 


