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RESUMO 

Esta dissertação trata da análise dos efeitos da liderança da bancada de partidos políticos 

sobre o comportamento da votação de legisladores e a coesão partidária na Câmara dos 

Deputados. Utilizando-se da literatura disponível sobre liderança partidária, partidos 

políticos em legislaturas e teorias informacionais do Congresso, juntamente com a 

análise do marco constitucional-legal referente às lideranças na Câmara, busca-se 

reinterpretar os resultados empíricos verificados por Figueiredo & Limongi (1999) de 

disciplina partidária, atribuindo-os à necessidade organizacional imposta pela 

informação política incompleta no ambiente legislativo da Câmara dos Deputados. 

Palavras-chaves: Liderança Partidária; Partidos Políticos; Brasil; Câmara dos 

Deputados; Teorias informacionais do Congresso 

ABSTRACT 

This dissertation examines the effects of party leadership over the legislator's voting 

behavior, and the party cohesion observed for the Brazilian House of Representatives 

[Câmara dos Deputados]. 

Analyzing the available references in party leadership, political parties in government, 

legislative informational theories and the constitutional and legal prerogatives 

established in Brazil concerning party leadership, we reinterpret the empirical results of 

party cohesion found by Figueiredo e Limongi (1999) as an organizational need in one 

incomplete information environment. 

Key words: Party Leadership; Pólitical Parties; Brazil; House of Representatives; 

Legislative Informational Theories 



Introdução 

Nesta dissertação, buscamos reinterpretar os achados de Figueiredo e Limongi 

(1999) que constatam a forte disciplina partidária, em contraposição à visão vigente na 

literatura especializada sobre partidos políticos. 

Argumentamos que a não-separação das diferentes funções dos partidos como 

mecanismo de representação, organização de interesses e construção de coalizões 

legislativas deixam de suscitar aspectos importantes da natureza dos partidos brasileiros: 

o da desintegração entre do partido na arena eleitoral e o partido na arena legislativa. 

A disciplina dos partidos brasileiros, por sua vez, verificada na arena legislativa, 

passaria então a ser melhor compreendida como resultado do arranjo institucional 

vigente na arena legislativa, por meio de fortes incentivos do poder Executivo e das 

prerrogativas regimentais e estatutárias das lideranças partidárias, sendo estas 

consideradas parte de um mecanismo maior no qual o partido concentra o ônus da ação 

coletiva, indispensável no arranjo institucional vigente para garantir ganhos máximos 

dos legisladores. 

Entretanto, argumentamos que para compreender plenamente o fenômeno da 

disciplina partidária num sistema caracterizado por fragmentação e baixa identidade 

partidária na arena eleitoral, é necessário entrever uma etapa necessária à mobilização 

dos legisladores em torno de alianças e dos partidos como plataformas de ação coletiva, 

sem a qual não é possível que estes alcancem os beneficios máximos. Consiste em obter 

um nível de informação que lhe permita minimamente compreender a agenda legislativa 

e o impacto dela sobre ôs seus interesses e um nível de informação razoável para, 

aferindo corretamente os ganhos em uma barganha, votar estrategicamente. 

Apresentamos, dessa maneira, os problemas informacionais de fundo em uma 

legislatura e como os regimentos internos pertinentes à Câmara dos Deputados e os 

estatutos do partido contemplam as necessidades advindas do problema da incerteza de 

resultados e da informação técnica incompleta. 



1. O paradoxo entre a fragmentação eleitoral dos partidos e a disciplina partidária 

Partidos políticos, como instituição, no Brasil, têm sido tradicionalmente 

abordados a partir das funções que desempenham dentro do sistema político brasileiro e 

da sua contribuição para a eficiência democrática no que diz respeito à 

representatividade na arena eleitoral, onde se daria o processo de identificação do eleitor 

a ideologias diferenciadas por partido, e decisória, no qual o partido traduziria essas 

diferenças em políticas públicas. Os principais estudos do quadro partidário 

freqüentemente partem de urna visão extremamente negativa com relação a esse 

desempenho: encarado como fraco, o sistema partidário brasileiro seria formado de 

partidos que não apresentam coesão ideológica mínima e fraca influência na decisão do 

eleitor, sendo políticas clientelistas (de pork barrei) o elo decisivo entre o reduto 

eleitoral e o político eleito (Ames 1995a e 1995b; Kinzo 1989, 1997 e 2004). Utilizado 

como plataforma para a eleição e sem qualquer indício de fazer a diferença na decisão 

do eleitorado, o partido seria incapaz de influenciar as decisões do parlamentar urna vez 

eleito, sendo a baixa fidelidade, número excessivo de legendas e intensa migração 

partidária algumas das expressões desse contexto. 

Os legisladores seriam, portanto, melhor concebidos como políticos que contam 

com o melhor de si mesmos, sem nenhum incentivo em aderir a uma legenda específica 

para obter votos e alcançar seu interesse - o sucesso na eleição. Uma vez eleitos, o 

Congresso é apontado como arena para o desenvolvimento de negociações e 

compromissos políticos (Kinzo 1993:3) ou, posto de outra maneira, para a concretização 

de demandas distributivistas de legisladores (Santos 2003) e fisiologismo (Mainwaring 

1999, Ames, 1995), a fim de distribuir beneficios para seus redutos - caracterizados 

pela tendência a consistir em um distrito - fechando, dessa maneira, o ciclo eleitoral no 

qual os partidos são entidades ausentes. 

Segundo Kinzo (2004), a arena decisória seria reflexo direto dos aspectos e da 

dinâmica transcorrida na arena eleitoral, uma vez que só faria sentido falar de decisões 

quando elas estão firmemente vinculadas às demandas do eleitorado. 

"Nesta última [arena decisória], sua atividade está associada à 
formulação, ao planejamento e à implementação de políticas 
públicas, participando como atores legítimos no jogo de poder e no 
processo de negociação política. São agentes ftindamentais no 
processo democrático representativo, pois estão respaldados no 
voto popular. De fato, somente com base neste critério - apoio 



eleitoral - é possível, no contexto das democracias de massa, falar 
de partidos como canais de expressao e representaçao de 
interesses, como um vínculo, ainda que frágil, entre a sociedade e 
o Estado. Na arena eleitoral, seu papel espec(fico é o de competir 
pelo apoio dos eleitores afim de conquistar posições de poder. E 
por meio desse mecanismo que a cadeia de representação política 
se forma nas democracias representativas, uma cadeia que vincula 
os cidadãos às arenas públicas de tomada de decisões". (Kinzo 
2004:24-5) 

A redução do papel dos partidos a instrumento de representatividade no processo 

democrático, entretanto, não se restringe somente ao plano teórico: esse pressuposto 

passa a guiar a investigação dos estudos na área, proporcionando a seleção de algumas 

variáveis e não outras para obter adjetivos ao sistema partidário, geralmente 

dicotomizados entre sistema fragmentado ou sistema coeso. Os pesos utilizados para se 

medir o grau de fragmentação e a fraqueza dos partidos brasileiros também apresentam 

um ponto final estabelecido: a facilidade com que o sistema partidário permite a 

aprovação de políticas inovadoras e reformas por parte do poder Executivo, concebidas 

como projetos inerentes ao interesse público brasileiro. 

Entretanto, a não distinção entre essas duas arenas, a eleitoral e a decisória, 

nesses estudos conduz à ausência de dados empíricos e linhas de investigação que 

venham a negar ou comprovar a existência de algum grau de coesão partidária que não 

necessariamente venham a se referir ao aspecto de representação direta do eleitor'. As 

lacunas de uma explicação que contemple a dinâmica do sistema partidário brasileiro no 

legislativo ficam claras quando linhas de investigação que poderiam colocar em xeque a 

tese de um sistema partidário fraco são desconsideradas, tais como a evidência de que 

os partidos contam nos resultados das votações em legislaturas (Ames 1995)2,  para 

'A coesão partidária, definida como o grau de unidade consistiria na unidade dos parlamentares de um 
partido no momento da votação. Segundo Figueiredo e Limongi (1999), "A coesão depende da 
distribuição das preferências. Quanto mais homogêneas forem as preferências dos parlamentares filiados 
a detemiinado partido, tanto maior a coesão. O controle sobre a agenda protege os interesses comuns do 
grupo contra os incentivos para agir de forma oportunista. A disciplina depende da alteração do 
comportamento diante de ameaça ou aplicação de sanções. Empiricamente, não é fàcil distinguir um caso 
do outru. Nossos dados não permitem distinguir a coesão da disciplina partidária. No entanto, ( ... ) há 
razões para supor que a unidade partidária observada pode em parte ser creditada à disciplina. As sanções 
eleitorais - negar acesso à lista partidária ou dinheiro para campanha - não são as ánicas armas que os 
?artos podem empregar para punir seus membros" (J). 32). 

Ames coloca lateralmente a afirmação de que os partidos atuam coesivamente uma vez dentro de uma 
legislatura, mas não aponta essa como uma contradição ao argumento imediatamente posterior de que o 
sistema brasileiro é, inclusive na arena legislativa, não coeso e fragmentado. Sobre a discussão acerca do 
peso dos partidos diante de um sistema que privilegia políticas clientelistas, Ames afirma que "Jdeology 
andparty count independently. Proexecutive, antilegislature, anti-labor deputies supported thepre.sidenL 
Members ofthe Workers 'Party (P7') and Brizola 's PDTopposed Coior, while PDS and PFL members 
were supportive. The centrist PMDB and the hightiy clientelistic Brazilian Workers ' Party (PTB)fell in 
the ,niddle. Previous affiliation with AREI'JA contributedindependenty; i.e., ARENA 's heirs were 



depois se retomar a tese de um sistema partidário generalizadamente fraco, retornando-

se à arena eleitoral para se justificar o desempenho do partido instalado na arena 

decisória governamental. 

A justificativa para tal estratégia investigativa poderia ser encontrada em duas 

explicações: uma primeira, no fato de que o papel do partido na arena decisória está 

inerentemente subordinado ao papel que ele exerce na arena eleitoral (Kinzo, 1994), ou 

que o desempenho do partido dentro de uma legislatura é reflexo direto dos incentivos 

que são construídos na arena eleitoral. Essa é a tese de Cooper e Brady (1981), segundo 

a qual a centralização do poder na liderança do partido majoritário na arena decisória é 

uma função da coesão e da polarização intrapartidária a qual, argumentam os autores, é 

reflexo direto da polarização partidária do eleitorado. A capacidade integrativa da 

liderança, portanto, derivaria da "força partidária", definida como coesão ideológica ou 

coesão sobre as políticas públicas desejadas [cohesiveness in policy preferences]. Essa 

é a tese também adotada por Sinclair (1983), Rohde (1991) e por Aldrich & Rohde 

(1997), quando tratam de governo partidário condicional [conditional party 

government]. 

E, em segundo lugar, a estratégia de se limitar a investigar dados eleitorais pode 

ser entendida também pelo fato de que a fragmentação partidária é freqüentemente 

colocada em termos ideológicos, desconsiderando os partidos políticos enquanto 

organizações que podem ser concebidas para atender ao interesse de seus integrantes. 

Isto é, a força de um partido dentro dessa perspectiva seria dada pela identidade 

ideológica, medida pelo espectro que varia da direita para a esquerda (Kinzo 1993), e 

não pela efetividade da organização em funcionar como uma instância que agrega 

interesses diversos de seus membros. 

O resultado da não distinção desses papéis passíveis de serem exercidos pelos 

partidos políticos e da separação da coesão ideológica de uma coesão de fato 

presenciada em decisões legislativas conduz parte da literatura a generalizar supostas 

fraquezas eleitorais, tais como a baixa identificação do partido pelo eleitor ou coesão 

ideológica insatisfatória, como intrinsecamente ligadas ao desempenho do partido no 

governo. A não-identificação do eleitor com o partido no momento eleitoral traduzir-se-

ia em desincentivos do parlamentar em votar com seu partido no governo, já que os 

stronglypro-Coior. This seemingly banal result is important: in spite oftheirfragynentation and 
incoherence, parties still matter in the legislature." (Ames, 1995b, 340-1) 



retornos eleitorais por ele obtidos com o seu investimento na sigla seriam mínimos, 

seguindo a lógica do legislador interessado em sua própria reeleição (Mayhew, 1960). 

Nesse sentido segue a conclusão de Ames: 

"Increasingly, observers biame Brazil's political institutions. 
Consider the party system and the legislature. Even by Latin 
Ameiican standards, Brazil's party system is weak (Mainwaring 
and Scully 1992). Few parties have genuine roots in society. Party 
vote-shares are volatile over time and between presidential and 
legislative elections. In the Congress, party leaders exert little 
control over their delegations. Many ifnot most deputies spend the 
bulk of their time arranging jobs and pork-barrel projects for their 
benefactors and constituents. Though electoraily successful parties 
span a wide ideological range, some of the largest "center" parties 
are really just shelis for deputies with no policy interests at ali. Few 
parties organize around national-levei questions; the Congress, as a 
result, seldom grapples with serious social and economic issues." 
(Ames 1995a 406-7) 

E, além do regionalismo ou clientelismo atribuído aos legisladores brasileiros, 

Kinzo acrescenta dados sobre a volatilidade eleitoral referente aos partidos: 

"Entre as democracias consolidadas, os níveis de volatilidade, 
segundo o índice de Pedersen, variam de um país para outro, mas 
raramente atingem as cifras elevadas do Brasil. Os dados 
apresentados por Nicolau (1998a) indicam que no período de 1982 
a 1998, em média, cerca de 30% do eleitorado brasileiro mudou seu 
voto de um partido para outro em eleições consecutivas. 
( ... )"Quanto menor a inconstância, maior a probabilidade de as 
siglas partidárias desempenharem mais plenamente na arena 
eleitoral sua fiinço de determinar as preferências eleitorais 
independentemente do apelo de algum candidato particular, de 
posições políticas pontuais ou de acontecimentos inesperados. A 
institucionalização do sistema partidário difidilmente pode ocorrer 
em contextos de grande volatilidade eleitoral" Kinzo (2004) 

De fato, o mapeamento do resultado das eleições no Brasil aponta muito mais 

para uma lógica regional que ideológica. Em estudos realizados por Sadek (1989) e 

Kinzo (1989, 2004) no estado e no município de São Paulo, a "distritalização" é um 

fenômeno perceptível. Nas eleições de 1998, a distribuição dos votos por partidos 

seguem uma lógica extremamente regionalista, sendo possível identificar com precisão 

os resultados das eleições considerando as diferentes regiões dentro dos estados. A 

volatilidade também se apresenta como um dado concreto acerca do funcionamento do 

partido no eleitorado. 

A conclusão seria a de que 



"Esses problemas identificados {sistema eleitora], indisciplina, 
mobilidade partidária] no sistema partidário brasileiro contribuem 
para que os partidos, enquanto instituições, deixem de ter 
centralidade na negociação política. Seus líderes encontram 
dificuldade para fazer com que a bancada de seu partido respeite os 
termos da negociação e votem de acordo com sua orientação. Isso 
ficou evidenciado nos vários estágios das negociações sobre as 
reformas constitucionais. A negociação de cada item de um projeto 
foi uma tarefa árdua, e todo tipo de recurso político acaba sendo 
utilizado ejustificado como imperativo político." (Kinzo 1997: 32-
4) 

Não obstante, essas conclusões entram em choque direto com resultados sobre o 

razoável grau de previsibilidade durante as votações, constatado por Figueiredo e 

Limongi (1995) e (2001). Ao analisar o padrão das votações nominais no período 1989-

1999, os autores verificam que a descrição de um legislativo composto por partidos 

fracos não se sustenta. 

"Tomando como base os votos para os quais é possível distinguir o 
voto disciplinado do indisciplinado, isto é, os votos dos deputados 
filiados aos sete maiores partidos para os quais contamos com a 
indicação dos líderes, temos que em média 89% do plenário 
votaram de maneira disciplinada. A dispersão é pequena e o 
desvio-padrão é de apenas 6,75. Em mais de 90% das votações, a 
percentagem de votos disciplinados sobre o total de votos 
disciplinados possíveis foi superior a 80%." (Figueiredo e Limongi, 
1999:88-9). 

E, considerando mesmo a possibilidade de que essa baixa porcentagem na qual 

os partidos não votam unidos pudesse vir a afetar ou aumentar a instabilidade dos 

resultados que se esperariam na presença de coalizões no plenário, Figueiredo e 

Limongi calcularam que -em nenhum caso o grau de indisciplina em partidos que 

formam coalizões majoritárias se aproxima do necessário para reverter um resultado de 

votação. Isto é, os partidos atuaram no período 1989-1998 de maneira decididamente 

coesa - medida a coesão por meio da disciplina partidária. 

Embora esses achados desmistifiquem a tese de que os legisladores brasileiros 

votariam de maneira individualista, desorganizada e que, portanto, os partidos teriam 

pouco a acrescentar ao entendimento da dinâmica do legislativo brasileiro, eles não 

entram em choque direto com o pressuposto em cima do qual a literatura especializada 

construiu a tese de que os partidos não contam na arena eleitoral. 

Isso porque os dados sobre a identificação partidária do eleitor permanecem 

apontando o fraco desempenho dos partidos na arena eleitoral. A contradição dirige-se, 

portanto, à validade da tese de conditional party government de Cooper-Brady, isto é, 



de que a força política de um partido na arena legislativa derivaria diretamente da sua 

força enquanto plataforma eleitoral. Por que razão os legisladores brasileiros votariam 

disciplinadamente com seus partidos, se eles em nada contam na arena eleitoral, e se 

consensualmente admite-se que não existem recursos punitivos efetivamente 

disponíveis para coagir o legislador a votar de maneira disciplinada? Como explicar a 

coesão partidária verificada na arena decisória, em contraposição à fraqueza eleitoral 

dos partidos? 

Em primeiro lugar, argumentamos que para traçar explicações que venham a 

predizer os resultados aferidos pelo trabalho de Figueiredo e Limongi, é preciso 

observar que partidos políticos podem assumir formas diferenciadas quando os 

contextos ou arenas variam. Resumir o partido político ao papel de rótulo ideológico 

segundo o qual o eleitorado se identifica é, no mínimo, ignorar uma série de outras 

demandas que recaem sobre os partidos enquanto organizações e sobre os partidos 

depois que alcançam as cadeiras no legislativo. 

Essa é precisamente a tríade Key-Sorauf para a avaliação do desempenho de 

partidos políticos: o partido no eleitorado [party-in-the-electorateJ, o partido enquanto 

organização [parly-as-organization] e o partido no governo, ou no legislativo [parly-in-

government]. Sorauf (1968) sugeria que o partido poderia ser melhor pensado como um 

sistema tripartite de interações, na medida em que abarcaria três elementos distintos - a 

organização partidária, representada pela liderança partidária formal e informal e 

seguidores, na qual se dão as decisões em nome do partido; o partido eleito, que 

congrega autoridades que capturam os simbolos do partido e falam por ele em público, 

entendidas como figuras reconhecíveis que, apesar de não controlar a disciplina 

partidária, colocam-sé como porta-vozes e decisores do partido na arena legislativa; e o 

partido no eleitorado, que congregaria simpatizantes ou eleitores que não interagem com 

os líderes ou ativistas do partido enquanto organização. E, dentre essas funções, o autor 

coloca o partido no governo [parly-in-government] como o aspecto mais predominante 

que justifica a razão de ser de um partido, uma vez que a captura de cargos públicos 

consiste na maneira mais direta de se alcançar a formulação de políticas-públicas. 

De maneira similar, Key (1962) argumenta que 

"An approach more circuitous than the proposal of a two-sentence 
definition may Iead toward a comprehension of the basic nature of 
party in the American system: the nature ofparties must be sought 
through an appreciation oftheir role in the process ofgovemance." 
(Key, 1962:219) 



E que 

"A distinction can be made between the functions of parties iii 
campaigns and in the conduct of govenment. In a sense, the two 
functions are perfornied by two different parties. The party has its 
organization outside the government to nominate candidates and to 
campaign for their election. On the other hand, the party members 
occupying legislative and executive posts have responsibility for 
conduct the govemment. The party group within the representative 
body has its own organization and its own identity quite 
independent of the party outside the government." (Key, 1962: 
703) 

Ao mesmo tempo, ao adentrar na legislatura americanas pré-reformas, Sourauf 

argumenta que 

"the political parties organize majority and minority power, and 
legislative leaders and committee chairman are party oligarchs. 
And yet despite the appearance and panoply ofparty power, voting 
on cmcial issues ofien crosses party limes, not to mention party 
piedges and party platforms. The party iii many forms stalls the 
American legislatures, and yet the effect and the consequences of 
party effort is ofien less than obvious. On this paradox turns much 
of the scholarly effort and the reformist zeal expended on the 
American legislature." (Sorauf 1968: 330) 

Não é dificil concluir que, tenha o legislador chegado à casa legislativa por conta 

própria - sem nenhum auxílio ou dependência de seu partido para tanto, o que é 

irrazoável tendo em vista o poder de nomeação de candidaturas e os recursos de 

campanha centralizados nas mãos dos partidos brasileiros -, tenha o legislador chegado 

por meio de votos de legenda, a demanda pela organização de maiorias para.se aprovar 

emendas e proposições legislativas de seu interesse é a mesma. Uma vez dentro do 

poder legislativo, os legisladores de uma bancada precisam se articular em torno de 

propostas para obter algum grau de previsibilidade de suas ações e poder aprovar as 

matérias que lhes aprouverem, sejam elas clientelistas, sejam policy-oriented. Isso 

porque a lógica de funcionamento do legislativo assim o impõe. O que determinaria a 

influência do partido, portanto, seriam as prerrogativas legislativas deste em 

contraposição a outras instâncias decisórias que interferem no ambiente legislativo, tais 

como as comissões, no caso americano, ou o poder Executivo, no caso brasileiro. 

Nos Estados Unidos, as regras advindas das reformas políticas transcorridas nos 

anos 70 e 80 são bastante ilustrativas para se compreender o funcionamento 



independente entre esses diferentes conjuntos de funções e aspectos que os partidos 

podem vir a assumir. Essas mudanças destacam evidência à necessidade de se observar 

a organização legislativa - ou sei a, a distribuição dos direitos legislativos - como um 

fator extremamente relevante para o fortalecimento dos partidos em uma legislatura, que 

não necessariamente interferem nas outras esferas em que os partidos atuam.. 

Diversos autores que versam sobre a organização legislativa americana em tomo 

dos partidos (Rohde 1991, Sinclair 1983, 1995 e Aldrich, 1995) explicam a evolução de 

um sistema partidário fraco na plataforma eleitoral e decisória para um sistema no qual 

o partidarismo, por razões que extrapolam a arena eleitoral, começa a ressurgir como 

estrutura importante na arena decisória, ao estruturar a construção de maiorias em 

votações - caminhando para o contraste similar ao que pudemos identificar para o 

Brasil, de partidos fracos no eleitorado e fortes no legislativo. 

Aldrich investigou a origem e evolução do quadro partidário americano desde 

1820. Os partidos americanos, segundo ele, alcançam uma era crítica nos anos 1960 

(Aldrich 1995: 286-287), quando se enfraquecem na arena eleitoral e passam a ser 

instrumentos em um cenário de eleições dominadas por candidatos individuais. Isso se 

deveu, argumenta ele, à transição de um modelo em que somente era possível ter acesso 

a votos conhecendo e dominando o eleitorado de um distrito por meio da organização 

de um partido para um modelo em que esse conhecimento está disponível para venda, 

por meio de equipes e profissionais, e no qual instrumentos tecnológicos 

(nominadamente a mídia) favorecem o lançamento de campanhas centradas na pessoa 

do candidato 3 . 

Dessa forma, os partidos contemporâneos norte-americano passariam a figurar 

como meros instrumentos de apoio, e não uma instituição protagonista em tomo da qual 

girariam as eleições. Paralelamente, no governo, ou na arena decisória, as comissões 

apresentavam predominância indiscutível sobre toda outra possibilidade de organização 

dentro das Casas (Fenno, 1963) e associavam-se aos privilégios obtidos pela regra de 

No entanto, esse autor afirma que os partidos ainda retêm minimamente suas funções enquanto 
"partido-no-eleitorado": "In spite of this weakeniiig [transição de eleições centradas nos partidos para 
eleições centradas no candidato individual], the modem mass part retained a virtual monopoly over one 
key component - access to office for ambitious politicians - and with that political careers remained party 
centered." (Aldrich 1995: 269) Afirma também que "Self-selection of ambitious candidates into parties, 
the partisan primaries or conventions as the nearly necessary nomiiiation process for access to Oflice, and 
the reliance on policy-motivated activists, groups, and resource providers and maintain partisan 
cleavages. These mutually reinforcing forces make the partisan name valuable to the candidates and 
provide a basic informational cue for voters." (Aldrich 1995:29 1) 



seniorily, providenciando partidos com pouca capacidade de mobilização de votos dos 

parlamentares no legislativo. 

As reformas ocasionadas nos anos 70, pela demanda de legisladores recém-

eleitos que viam-se prejudicados pelas normas que privilegiavam a seniorily na 

distribuição de direitos legislativos, reverteram, entretanto, o quadro inquestionado da 

prevalência das Comissões nos trabalhos legislativos e o declínio da influência do 

partido na arena legislativa. 

Essas reformas - Hansen 1(1971), Hansen 11(1973), Hansen III (1974) e Caucus 

1V (1974) - foram ocorrendo de maneira incremental, criando dispositivos que 

retiravam o poder de Comissões sobre a palavra final de regras para se aprovar uma 

emenda ou proposição legislativa, tais como a múltipla consulta (multiple referral), 

conferência e regras especiais sobre matérias controversas, e tiveram impacto 

principalmente sobre a Câmara norte-americana (Smith e Deering, 1997). 

"Majority leaders and the Rules Committeee often cared most 
about an orderly, efficient, and predictable consideration of 
legislation, while committee leaders sought to reduce uncertainty 
about the timing, sources, and content of unfriendly amendments to 
their bills. Jndeed, committee bill managers began to demand 
advantageous special mies once they leamed the possibilities. ( ... ) 
[Today], Nevertheless, in some cases majority party leaders take 
charge of designing a mie and impose a structure on floor debate to 
suit party needs, even when party needs are inconsistent with 
committee interests. Party leaders regularly play a central role in 
crafting rules for budget resolutions and reconciliation bilis that are 
very iniportant to the party and the chamber. " (Smith e Deering, 
1997: 176) 

O uso das regras especiais, (règras para restringir e estruturar emendas sobre 

uma proposição utilizadas para casos controversos), suscitado pelas reformas dos anos 

70 no Congresso Americano, fortaleceu o leque de recursos oferecidos aos partidos para 

atuar na legislatura, permitindo que se colocasse à disposição dos líderes partidários 

meios para transferir de uma proposição os interesses das Comissões para os interesses 

do partido, porque a liderança passa a poder dispor sobre as regras que serão utilizadas 

para cada matéria legislativa. 

Esse é um exemplo de intervenção nas regras de uma única esfera na qual 

partidos atuam - o partido no governo, ou na arena decisória - que provocaram o seu 

fortalecimento nas casas legislativas americanas, sem ser necessário recorrer à 

homogeneidade de preferências ou ideológica do eleitorado de um partido para alterar a 



sua influência sobre o processo legislativo. Isto é, independentemente do que ocorre no 

eleitorado, a fonna como a liderança partidária está regimentalmente organizada 

impacta nos resultados a serem logrados pelos partidos na arena decisória, como 

constatam Figueiredo e Limongi (1999). 

Para se explicar a coesão partidária observada, portanto, é preciso abordar a 

dinâmica que se instaura meio aos partidos uma vez que se encontra em uma esfera 

diferenciada de atuação. 

É no sentido de se circunscrever à arena decisória, ou do partido-no-governo, 

que se distinguem as demandas por construção de maiorias em um sistema 

pluripartidário, a fim de garantir a aprovação de leis, emendãs e outras matérias 

legislativas - sistema em que nenhum partido apresenta maioria simples, suficiente para 

aprovar e rejeitar emendas como um bloco iínico. 

A disciplina partidária é um dos primeiros quesitos para o funcionamento de um 

sistema no qual existem muitos partidos. Isso porque a disciplina diminui o preço de 

formação das coalizões, que na sua ausência teriam de aglomerar um número maior de 

partidos para compor uma coalizão majoritária ou vencedora numa casa legislativa. E, 

aglomerando novos partidos, teria de se ceder ainda mais a posição original de 

negociação ao admiti-los para compor coalizões grandes, com maior margem de 

segurança de aprovação. 

Cox & McCubbins (1993) afirmam que legisladores que se apresentam sob um 

mesmo rótulo partidário têm em comum um interesse, ainda que haja uma variabilidade 

substantiva nas suas preferências políticas ou ideológicas. Isso porque organizações, e a 

centralização decisória típica a elas, podem não só promover a eficiência em se 

construir um histórico favorável do partido junto ao eleitorado, como também motivar 

legisladores a atribuir à liderança poderes especiais e recursos, tornando o processo 

legislativo mais eficiénte. Uma vez transferidos, esses poderes e recursos podem ser 

empregados para negociar o apoio de colegas, reforçar acordos e de outras maneiras 

para proteger o histórico do partido. 

O partido político no governo consta também como uma maneira encontrada por 

diversos países para organizar e reduzir a incerteza sobre o resultado de votações 

necessária para garantir a estabilidade do governo (Appleton 1994, Schwartz 1994, 

Strøm 1994), nominadamente por meio do uso das atribuições da liderança partidária. 

Sem a ação centralizada em torno dos partidos políticos, ou de instituições que 

pudessem fazer valer acordos de formação de coalizões e traduzir esses acordos em 



votos sincronizados, teríamos facilmente o resultado obtido pelo teorema de McKelvey, 

em que nenhum consenso é obtido porque os legisladores montam acordos ad infinitum. 

É neste último sentido de se garantir estabilidade às coalizões no legislativo que 

se encontra a explicação de Figueiredo e Limongi para o fenômeno da disciplina 

partidária no Brasil. Os autores apontam para dois fatores específicos à estrutura 

institucional de governo brasileira que seriam responsáveis por índices de disciplina 

partidária similares aos observados em regimes parlamentaristas estáveis, tais como os 

da França, Alemanha e Finlândia do pós-Guerra (Figueiredo e Limongi 1999:111, nota 

80). O primeiro deles consistiria na atuação de um poder Executivo forte e concessivo o 

suficiente para formar coalizões que votem unidas e para instigar a oposição também a 

votar disciplinadamente para obstruir iniciativas de interesse do governo. O segundo 

fator seria a atuação bem-sucedida dos líderes partidários no plenário, graças à 

centralização decisória permitida pelos regimentos internos do poder Legislativo. 

'O Executivo, dadas as suas prenogativas constitucionais e 
regimentais, tem competência exclusiva de iniciar legislação em 
áreas cruciais, por exemplo, matérias emergenciais e 
orçamentárias. Não só isso, pode também, por deliberação 
exclusiva, determinar a agenda de atividades do poder legislativo 
ao solicitar urgência na tramitação de suas proposições. 
Finalmente, os mecanismos de ceniralização do processo decisório 
existentes no interior do próprio Congresso acabam por dar ao 
Executivo um recurso de poder que aumenta ainda mais a sua 
influência na produção legislativ&' (Figueiredo e Limongi 1994: 
25) 

Os privilégios do Executivo em promover a disciplina partidária residiriam 

também no custo para os legisladores em estar excluídos dos beneficios e privilégios 

concedidos pelo governo ao não apoiá-lo - privilégios esses fundamentais para a 

reeleição, tais como recursos a serem dirigidos para seus redutos, cargos, nomeações, 

ministérios. Os autores colocam que a disciplina pode ser compreendida, portanto, na 

necessidade que o legislador apresenta de maximizar seus ganhos em uma barganha 

com o governo - seja por privilégios, seja por policies de seu interesse. Unidos em 

bloco, ou sei a, em partidos, os legisladores formariam uma ameaça crível perante os 

desejos do governo, aumentando substantivamente o seu poder de barganha (Figueiredo 

e Limongi, 1999). 

A oferta de cargos e ministérios apresenta correlação positiva com o apoio 

concedido ao governo, ou seja, a disciplina dos legisladores que compõem os partidos 

da base de sustentação de uma coalizão governista, ao que Amorim Neto denomina de 



disciplina legislativa. Dentre outras conclusões, o autor constata por meio da análise de 

votações nominais e da taxa de recompensa ministerial de diversos governos que 

"( ... ) uma alocação judiciosa dos postos ministeriais entre os 
partidos, baseada na regra de proporcionalidade, especialmente no 
início do mandato presidencial, aproxima o comportamento 
legislativo dos partidos que integram o Gabinete multipartidário ao 
dos partidos em um sistema parlamentarista. Isto é, um 
comportamento altamente disciplinado da coalizão nas votações 
legislativas deve ser observado nos gabinetes presidenciais que 
ostentam esses atributos". (Amorim Neto 2000 :509) 

Figueiredo e Limongi (1999) concordam com Amorim Neto quando afirmam na 

análise de votações nominais de 1989 a 1999 que 

"Os dados ( ... ) permitem concluir que os partidos que recebem 
pastas ministeriais tendem a apoiar a agenda legislativa do governo 
quando esta vem a voto. Em mais de nove entre 10 votações, a 
coalizão presidencial contou com o apoio de todos os lideres dos 
partidos que receberam pastas ministeriais. Oposição ostensiva de 
um dos partidos da coalizão ocorre em menos do que 101/o dos 
casos." (Figueiredo e Limongi 1999: 119). 

O governo, entretanto, não explicaria sozinho a disciplina dos partidos; estaria 

amparado em .uma estrutura de liderança partidária dentro do Congresso Nacional, 

essencial para garantir minimamente a manutenção dos acordos entre partidos e governo 

e, portanto, a previsibilidade das votações. Figueiredo e Limongi argumentam que a 

disciplina partidária não pode deixar de ser entendida sem as prerrogativas das 

lideranças partidárias, instrumentos utilizados para promover a disciplina efetivamente 

observada no plenário. Mais ainda, afirmam que a disciplina dos partidos não 

dependeria unicamente da primeira hipótese, isto é, do alinhamento com o governo. 

"O apoio dos parlamentares ao governo não é incondicional, e sua 
fidelidade maior é partidária em vez de governista, como se 
depreende do fato de o apoio ao governo diminuir quando há 
dissensões partidárias na coalizão presidencial. Isso porque o 
deputado segue o líder do partido, e não o lider do governo, quando 
eles não estão de acordo". Figueiredo e Limongi 1999: 120) 

A lideranças dos partidos seriam essenciais no entendimento da disciplina 

partidária devido às estratégias procedimentais ou recursos especiais com os quais a 

liderança partidária conta para alterar o timing de votação e mesmo o conteúdo da 

agenda legislativa. 

Para Figueiredo e Limongi, 



"As regras regimentais que distribuem poder no interior do 
Congresso, por sua vez, làvorecem os líderes partidários. O 
presidente da Mesa e os líderes dos partidos estabelecem a pauta 
dos trabalhos e detêm direitos procedimentais que lhes permitem 
representar a sua bancada. Por meio dessa prerrogativa, controlam 
os pedidos de solicitação de votações nominais, de destaques para 
votação em separado e os pedidos de urgência. Estes últimos são 
especialmente importantes, pois a tramitação em regime de 
urgência permite que os projetos sejam retirados do âmbito de 
influência das comissões e restringe a apresentação de emendas no 
plenário. Os líderes têm ainda a prerrogativa de indicar os membros 
das comissões e substituí-los a qualquer momento. Por meio desses 
instrumentos os líderes podem exercer, e de fito têm exercido, 
controle sobre o processo legislativo e sobre o comportamento do 
plenário." (Figueiredo e Limongi 1994: 52-3) 

Entretanto, os autores não utilizam outros enquadramentos possíveis da 

liderança partidária, além da sua utilidade enquanto mecanismo de promoção de ganhos 

coletivos em contraposição ao governo como explicação para a coesão partidária. A 

razão disso concentrar-se-ia na ênfase dos poderes desproporcionais de determinação da 

agenda e de concessões de cargos ministeriais e emendas nas mãos do poder Executivo. 

O papel dos partidos e, mais especificamente, da liderança partidária, consistiria em 

servir de instância mediadora entre a preferência das bancadas e as ofertas do Executivo 

para a consecução da liderança partidária. Os partidos funcionariam como uma 

instituição para garantir os ganhos da bancada no processo de barganha entre Executivo 

e Legislativo a fim de construir uma coalizão necessária para aprovar matérias que, 

empiricamente pertencem à agenda do Executivo e, teoricamente são priorizadas pelos 

recursos à disposição deste poder para fazer valer sua vontade dentro da agenda 

legislativa. Dessa maneira, poderia-se concluir que, aderindo ou não à coalizão 

governista, seria em função da necessidade de se confrontar com um poder institucional 

desproporcional que se construiria a força dos partidos no legislativo brasileiro - e não 

pela forma como os próprios partidos estão organizados. 

No entanto, parte dos recursos que são contabilizados por Figueiredo e Limongi 

como indicadores do protagonismo do poder Executivo podem, na verdade, apresentar 

uma outra fáce. A centralização decisória legislativa e a mediação entre Legislativo e 

Executivo promovida pelas lideranças partidárias é, como os autores constatam, cercada 

de privilégios institucionais e de informação desproporcional da parte da liderança sobre 

as preferências dos legisladores, o que pode favorecer os partidos nas negociações em 

contraposição ao poder Executivo. Se a liderança partidária é, de fato, representativa, e 



se as preferências resumidas em sua bancada não são plenamente coincidentes com as 

do governo, supõe-se que a liderança agirá em prol de garantir ganhos máximos para a 

sua bancada, seja ela oposição ou parte da coalizão governamental. Significa dizer que a 

explicação para a disciplina partidária não pode ser atribuída inteiramente sobre o poder 

do Executivo. 

As concessões de ministérios e benesses para participantes da coalizão 

governamental tampouco seria suficiente para compreender a maneira afinada como os 

legisladores votam. Isso porque, como constatado, os partidos que não participam das 

barganhas legislativas - a oposição - não só apresentam considerável disciplina, como 

são justamente os partidos mais disciplinados (Figueiredo e Limongi 1999: 82-3). 

Condicionar a disciplina ao recebimento de privilégios, portanto, não explica por 

completo o comportamento dos legisladores. O fato de ser oposição ao governo poderia, 

por outro lado, fortalecer o histórico partidário junto às bases eleitorais, e de a oposição 

desejar minar iniciativas govemistas a fim de capitular em cima do fracasso do governo 

nos próximos pleitos, o que seria um argumento que poderia justificar a coesão dos 

partidos de esquerda no período analisado pelos autores. Mas, se supomos como 

verdadeira a lógica regionalista de busca por votos dos legisladores sugerida por Kinzo, 

obstruir invariavelmente a agenda do governo ou rejeitá-la poderia implicar 

ocasionalmente em custos altos para o legislador junto a seus redutos, quando matérias 

de interesse de uma bancada estadual estivessem em jogo. Partidos de fora da coalizão 

governista teriam incentivos a votar de maneira indisciplinada na ausência de 

concessões paroquiais do governo uma vez cessados os incentivos provenientes do 

Executivo para que o legislador deixe de votar exclusivamente de acordo com suas 

preferências. - 

Se o Executivo é a fonte única da disciplina partidária, via o aporte de recursos e 

concessões aos partidos, na sua ausência teríamos de admitir o quadro traçado por 

Kinzo, Mainwaring e Ames como a previsão para o comportamento dos partidos de fora 

da aliança governista: de retorno às preferências partidárias individuais e fraco 

desempenho das legendas na arena decisória, dependendo unicamente do conteúdo da 

matéria a ser votada. Essa previsão do argumento stick-and-carrot, entretanto, não se 

cristaliza no comportamento dos legisladores de partidos de oposição. 

Esse raciocínio obviamente não se sustenta quando se tem por pressuposto a 

coesão ideológica entre os membros de uma bancada. Se os legisladores de fato são 

orientados por fatores outros que não a concessão de beneficios a ser capitalizados em 



votos, a disciplina partidária de partidos de fora da coalizão governista estaria mais que 

justificada. É fácil imaginar essa alternativa quando se tem em mente partidos de 

oposição de esquerda, como o PT, o PDT e o PCdoB, para os quais Kinzo (1993) 

verificou um alto grau de coesão ideológica. No entanto, também na 52a. Legislatura, 

em que partidos de direita e centro passam a compor a oposição, mantém-se a tendência 

de se verificar uma disciplina eleitoral elevada, ainda que em patamares diferenciados 

dos partidos que se encontram à esquerda do espectro ideológico tradicionalmente 

traçado. 

Tabela 1. Coesão partidária (Índice de Rice) 4  por tipo de proposição legislativa 
votada (Câmara dos Deputados, 2003-4) 

Partido Índice de Rice médio, para cerca de 250 
votações_nominais 

PT ,9898 

PMDB ,9345 

PFL ,8270 

PSDB ,8758 

PP ,8925 

PL ,9729 

PTB ,9404 

PPS ,9743 

PSB ,9699 

PDT ,9183 

PCdoB ,9880 

PV ,8754 

PRONA 5 9985 

Fonte: Camara dos L)eputaclos. tiaiomçao nossa. 

Encontrar no Executivo a única razão de ser da disciplina partidária encontrada 

no seio da Câmara dos Deputados não é, entretanto, a proposta de Figueiredo e 

Limongi. Os autores adentram na necessidade de analisar como as estruturas internas ao 

legislativo justificariam um alinhamento dos parlamentares independentemente das 

4 Rice= MOD (nimero de votos "sim" - número de votos "não")I(número de votos "sim" + número de 
votos "não") 



concessões do governo, tais como a fidelidade da bancada às posições fechadas pela 

liderança, amplamente debatida. Os pontos essenciais já foram levantados 

anteriormente, quando esses autores afirmam que os privilégios são concentrados no 

poder de agenda proporcionado pela centralização decisória nas lideranças segundo as 

regras das casas legislativas; e o lobbying dos interesses das bancadas junto ao poder 

Executivo para auferir ganhos, à semelhança da lógica de um sindicato. 

No entanto, ao estabelecer essas prerrogativas como os mecanismos por meio 

dos quais a disciplina efetivamente é viabilizada dentro dessas organizações para obter 

maior poder de barganha e limitar o poder individual do legislador de interferir no 

processo de ganhos distribuídos coletivamente, pula-se uma etapa fundamental da 

formação da posição dos partidos, sem a qual não é possível construir o consenso ou 

persuasão necessária à disciplina dos partidos. 

Essa etapa consiste no limite com o qual um legislador racional se defronta ao 

ter de decidir sobre como votará em uma matéria legislativa. Assimilar individualmente 

a posição dos seus colegas de partido e de todos os demais legisladores lhe traria altos 

custos políticos para estimar os resultados possíveis, poupados pelo mecanismo de 

"fechamento da questão" dos líderes. 

Isso porque a dinâmica do o próprio fechamento da questão - ou sej a, 

posicionamento e indicação de voto da liderança - depende de questões que extrapolam 

a associação convencional da disciplina a ganhos coletivos no âmbito do partido. A 

indicação do voto dirigida pelo líder à bancada passa por uma etapa anterior, que 

consiste na investigação da viabilidade de posicionar-se em torno do "sim" ou do "não" 

em uma matéria com provável grau de adesão da maioria. Sendo o líder partidário um 

cargo representativo das bancadas, supõe-sé que o líder não buscará indicar um voto que 

venha de encontro a essa maioria de legisladores, ao antecipar o resultado de uma 

determinada votação. Do contrário, a depender de como se estrutura sua 

representatividade junto à bancada, seu mandato poderia ser questionado e o líder, 

derrubado. Portanto, uma etapa essencial para entender como e por que a disciplina 

partidária alta na presença ou ausência de incentivos do governo consiste, em investigar 

se de fato ocorre o processo de representação da bancada pelo líder. Essa precisamente 

consiste na primeira regra de organização dos direitos legislativos em uma legislatura de 

acordo com a proposta informacional de Krehbiel (1990), que será utilizada como ponto 

de partida da análise do papel informacional desempenhado pela liderança. 



Uma segunda questão que se afigura consiste no papel de redução de custos em 

se delegar a decisão ao líder partidário, com a finalidade de viabilizar o fechamento da 

questão e, portanto, alcançar os beneficios anteriormente mencionados que se coletam 

da ação coordenada dos legisladores junto aos partidos. A teoria dos jogos, por meio da 

presunção de um ambiente de informação incompleta e de incerteza admitiria um alto 

custo para que cada legislador - que vota de maneira estratégica - se informasse sobre 

as preferências dos seus demais pares e mantivesse processos contínuos de atualização 

dessas informações para tomar sua decisão em função de resultados antecipados. Esse é 

um cálculo complexo que demandaria tempo demasiado de cada legislador, para não 

mencionar a ineficiência que constituiria um processo individualizado de antecipação. 

Delegar a um parlamentar que compartilhasse minimamente de seus interesses e que 

consistisse em um denominador comum - ou eleitor mediano - de um grupo de 

legisladores consistiria, dessa maneira em privar-se de altíssimos custos de decisão. A 

centralização da informação em um único ponto sobre as preferências dos legisladores 

localizado em um grupo que compartilham de interesses, ainda que não exatamente 

coincidentes, comuns, diminui substantivamente os custos que cada legislador tem para 

agir estrategicamente e valorizar o uso do seu voto, inclusive quando o partido é 

utilizado como plataforma de ação coletiva para negociar com o Executivo ou votar 

contra ele. Essa seria a segunda regra que justificaria a organização das legislaturas 

segundo Krehbiel, que defendemos ser a da incerteza sobre os resultados das votações. 

E, por último seria importante também para entender o alinhamento das 

bancadas com os líderes conhecer a limitação que cada legislador encontraria em 

especializar-se nas mais diversas áreas de conhecimento necessárias para aferir se uma 

matéria legislativa parece boa ou danosa aos interesses que o legislador representa. 

Caberia questionar se a estrutura organizativa das casas legislativas em torno de 

lideranças partidárias permitiria também poupar o legislador do custo de especializar-se 

e buscar individualmente informações sobre as conseqüências das legislações a ser 

aprovadas ou rejeitadas. Se sim, a centralização de recursos na liderança poderia 

também funcionar como um fator a contribuir para que o legislador opte por votar com 

o seu líder como uma maneira de proteger os seus interesses individuais. Justificaremos 

este ponto analisando a terceira regra de Krehbiel para justificar a organização 

legislativa - a de reduzir a assimetria de informação técnica entre os legisladores. 

Não obstante, poderia-se argumentar que, no caso brasileiro, a organização 

constitucional prevê a atuação dos partidos no processo legislativo da Câmara dos 



Deputados e explicita de maneira formalizada o papel dos líderes durante diversos 

procedimentos em plenário e em comissões. Por que entrar em aspectos informacionais, 

abordando o grau de representação ou caracterização do relacionamento entre líder e 

bancada, em questões de informação política e técnica incompletas contornadas pela 

liderança, quando essas prerrogativas são mais que suficientes para garantir à liderança 

partidária instrumentos diferenciados de controle do processo legislativo? 

A resposta é que, sozinhos, esses instrumentos procedimentais não são garantia 

suficiente para que a liderança alcance de maneira bem-sucedida índices tão altos de 

disciplina, admitindo que a liderança contaria com poucos ou raros mecanismos de 

punição por indisciplina partidária, pois, como já colocado segundo Figueiredo e 

Limongi (1999), um marco legal que facilita a migração partidária previne a aplicação 

de medidas de advertência, suspensão ou destituição, sob o risco de outro partido 

cooptar o legislador punido e a liderança vir a estimular a redução da bancada no 

legislativo. 

Além disso, às prerrogativas regimentais da liderança precede a questão de por 

que legisladores continuariam a delegar poder decisório e postergando ganhos concretos 

em votações que viessem a coincidir com seus interesses por um ganho incerto votando 

com seus líderes, na ausência de ganhos ou concessões governamentais. 

Ao argumentar pormenorizadamente no que consistem esses aspectos 

informacionais e outras regras que favoreceriam o comportamento disciplinado do 

legislador em plenário, pretendemos complementar a explicação que baseia-se na 

dinâmica distributiva, na qual a informação é tomada a priori como completa, sendo o 

problema de conciliação de interesses entre legisladores dentro do partido sucedido 

imediatamente pelo fechamento da questão pelos líderes. A dissertação tenta elucidar, 

portanto, os elementos informacionais nessa passagem da conciliação à concretização 

da disciplina como resultado que justificariam racionalmente a coesão partidária, tanto 

em cenários nos quais o governo é presente quanto ausente. Serão abordados, portanto: 

1) os problemas informacionais de fundo que respaldam a centralização decisória nas 

lideranças partidárias; 2) como as prerrogativas de agenda e representação podem 

atender à solução desses problemas informacionais; e 3) os fluxos de informação 

possíveis entre líderes e liderados para viabilizar a disciplina partidária em plenário. 

Argüimos que apesar de não concorrer com os aspectos distributivos das 

relações em uma legislatura, a lógica informacional pode acrescentar ao entendimento 

da distribuição dos direitos legislativos existente e, dessa maneira, justificar melhor os 



resultados empíricos encontrados por Figueiredo e Limongi (1999) - neste caso, a 

coesão partidária e a delegação de poderes à liderança partidária no Brasil. É 

importante, antes disso, conhecer as prerrogativas regimentais para poder analisá-las sob 

a ótica informacional. 

Capítulo 2 - As prerrogativas da Liderança Partidária para promover altos 

índices de coesão na Câmara dos Deputados 

A Constituição Federal delega às próprias casas legislativas a tarefa de decidir 

sobre sua organização dos trabalhos legislativos, por meio da elaboração de um 

Regimento Interno (RI) próprio (art. 51, III da CF) e um Regimento Comum do 

Congresso Nacional, para reger as atividades suscitadas em sessões conjuntas com o 

Senado, (art. 57 § 3°., II da CF). Neles se encontram as atribuições da liderança, a qual 

surge a partir do preenchimento pelo partido político do quesito de apresentar 

representação igual ou maior que um centésimo do total de cadeiras da Câmara. 5  

A Lei no. 9.096/95, art. 12 (Lei Orgânica dos partidos políticos) também 

estabelece que "O partido político funcionará, nas Casas Legislativas, por intermédio de 

uma bancada, que deverá constituir suas lideranças de acordo com o estatuto do partido, 

com as disposições regimentais das respectivas Casas e as normas destas Instruções" 

(Lei n° 9.096/95, art. 12; Resolução 19406/1995 do TSE Art. 29). 

A liderança partidária encontra-se estruturada também nos estatutos da quase 

totalidade dos partidos como a "direção" de um dos órgãos do partido, a Bancada 

Parlamentar. A bancada nas casas legislativas é constituída pelo conjunto de 

parlamentares eleitos pela legenda, e a sua organização varia segundo as disposições 

"Os Deputados são agrupados por representações partidárias ou de Blocos Parlamentares, cabendo-lhes 
escolher o Líder quando a representação for igual ou superior a um centésimo da composição da Câmara" 

§ 1°. Cada Líder poderá indicar Vice-Líderes, na proporção de um por quatro Deputados, ou 
fração, que constituam sua representação, facultada a designação de um como Primeiro-Vice-Líder 
(Adicionado pela resolução 78, de 1995. 

§ 2°. A escolha do Líder será comunicada à Mesa, no início de cada legislatura, ou após a criação 
de Bloco Parlamentar, em documento subscrito pela maioria absoluta dos integrantes da representação. 

§ Y. Os Líderes permanecerão no exercício de suas funções até que nova indicação venha a ser 
feita pela respectiva representação. 

§ 4°. O Partido com bancada inferior a um centésimo dos membros da Casa não terá Liderança, 
mas poderá indicar um de seus integrantes para expressar a posição do Partido quando da votação de 
proposições, ou para fazer uso da palavra, uma vez por semana, por cinco minutos, durante o período 
destinado às Comunicações de Lideranças. 

§ 5°. Os líderes e os vice-líderes não poderão integrar a Mesa.. (Art. 9 do RI da Câmara dos 
Deputados) 



presentes em cada estatuto, via de regra, compatíveis com as presentes no regimento 

interno sobre a forma como podem se manifestar em votações. 

A liderança partidária é composta por um Líder por partido e vários Vice-

Líderes. Antes de 1995, a Vice-Liderança era limitada a um total de cinco Vice-Líderes 

apontados por cada Líder, tendo sido essa regra alterada para atender à proporção da 

bancada. O crescimento progressivo do número de Vice-Líderes apresenta-se como uma 

decisão para preencher a necessidade do Líder se fazer representado quando 

impossibilitado e, também, de estar presente simultaneamente nas comissões via 

representação por seus Vices, a fim de manter-se informado sobre o decurso das 

matérias legislativas em jogo no âmbito das várias comissões. 

É interessante notar que a figura do vice-Líder aparece menos como um 

substituto do que como um integrante da equipe de liderança, com uma demanda de 

trabalho própria. Segundo um ex-vice-líder, o trabalho da equipe de vice-líderes 

demanda uma considerável carga de trabalho, o qual consiste em analisar em maior 

profundidade as matérias da agenda legislativa na sua área de especialidade e auxiliar o 

Líder na elaboração de justificativas para o posicionamento da liderança em tomo de 

uma questão - algumas publicadas com alguma periodicidade para prestar contas à 

bancada - e no contato junto a legisladores cuja posição não é conhecida, ou seja, 

aqueles que poderiam oferecer resistência aos esforços da liderança pela união numa 

votação. O relacionamento entre Líder e Vice-Líderes também se dá no sentido de 

auxiliar o Líder a estimar posições dos membros da bancada sobre os assuntos da pauta 

legislativa. A demanda pelo apoio de vice-líderes contextualiza a transição da regra de 

apontamento de cinco vice-líderes pelo Líder para uma regra de indicação proporcional 

ao tamanho da bancada. A PRC 230/1995 estabeleceu que "cada líder poderá indicar 

vice-líderes, na proporção de um por quatro deputados, ou fração, que constituam sua 

representação, facultada a designação de um como primeiro vice-líder". 

O Regimento Interno da Câmara não estabelece critérios sobre o modo de 

eleição do Líder de um partido, embora tanto o RI quanto o Regimento Comum exijam 

que a inscrição do Líder de um partido deva ser acompanhada da assinatura da maioria 

absoluta dos deputados da bancada de um partido. Embora essa seja uma garantia de 

que o Líder irá refletir necessariamente a preferência majoritária dentro de um partido, 

os Estatutos de cada partido estabelecem procedimentos próprios, pelos quais 

ocasionalmente uma liderança é eleita indiretamente. Ao mesmo tempo, os Estatutos 

dos Partidos permitem a punição ou medidas disciplinadoras para membros do partido 



que não apóiem a decisão tomada por uma Comissão Executiva ou Diretório Nacional, 

o que poderia ser utilizado como uma restrição, como veremos, à regra majoritária 

estabelecida pelos Regimentos Internos. 

Junto com os Líderes dos Partidos, Os Líderes da Maioria, da Minoria, dos 

Blocos Parlamentares e do Governo constituem o Colégio de Líderes (art. 20 do RI). 

Constitui a Maioria o Partido ou Bloco Parlamentar integrado pela maioria absoluta dos 

membros da Casa, considerando-se Minoria a representação imediatamente inferior que, 

em relação ao Governo, expresse posição diversa da Maioria 6. No Colégio de Líderes, o 

Líder do Governo e Líderes de Blocos Parlamentares têm direito a assento, mas não a 

voto. A partir de 1995, é acrescentado ao Regimento Interno da Câmara dos Deputados 

a faculdade de o Presidente da República indicar Deputados para exercerem a Liderança 

do Governo, composta de Líder e cinco Vice-Líderes, com as prerrogativas 1, ifi e IV 

abaixo relacionadas para o Líder, denotando o grau de sucesso com o qual a ferramenta 

da liderança influencia a decisão dos legisladores em plenário, e a demanda por ter um 

representante dos interesses do Executivo junto à instância do Colégio de Líderes. 

O papel do líder, em geral, poderia ser enquadrado dentro das prerrogativas 

oficiais de atuar como facilitadores do processo de deliberação na arena legislativa. Isso 

porque os recursos à disposição das lideranças são extremamente úteis dentro do 

processo legislativo: contam com o direito a um tempo reservado para realizar 

comunicações parlamentares junto à sua Bancada, para negociação e orientação da 

votação, e privilégios no que diz respeito ao uso da palavra em diversas ocasiões; livre 

trânsito entre as comissões e contato privilegiado com a Mesa e Presidentes das 

mesmas; capacidades que conferem poder de mediação entre a bancada e a Mesa, como 

é o caso de inscrição para debates e uso da palavra, proposições, solicitações, e 

nomeação de representantes para compor as comissões; de controle do timing de 

trânsito de uma proposição ou emenda, ou atribuições que lhe permitem trancar ou 

estimular o trâmite legislativo de emendas e proposições; e representação de sua 

bancada, em diversos casos, incluindo a votação simbólica, esta por meio da praxe na 

Câmara dos Deputados. 

Os Líderes dos Partidos, além de outras atribuições regimentais, tem 

estabelecido pelo regimento interno o poder de 1 - fazer uso da palavra; II - inscrever 

6"Art. 1 3,Parágrafo único. Se nenhuma representação atingir a maioria absoluta, assume as flinções 
regimentais e constitucionais da Maioria o Partido ou Bloco Parlamentar que tiver o maior número de 
representantes". 



membros da bancada para o horário destinado às Comunicações Parlamentares; III - 

participar, pessoalmente ou por intermédio dos seus Vice-Líderes, dos trabalhos de 

qualquer Comissão de que não seja membro, sem direito a voto, mas podendo 

encaminhar a votação ou requerer verificação desta; IV - encaminhar a votação 

de qualquer proposição sujeita à deliberação do Plenário, para orientar sua bancada, por 

tempo não superior a um minuto; V - registrar os candidatos do Partido ou Bloco 

Parlamentar para concorrer aos cargos da Mesa; e VI - indicar à .Mesa os membros da 

bancada para compor as Comissões, e, a qualquer tempo, substituí-los (art. 10 do RI). 

Além dessas prerrogativas, as lideranças partidárias, do governo e da minoria 

apresentam uma série de pequenos recursos à disposição que os diferenciam em 

situações especiais, tais como, em qualquer tempo da sessão, fazer comunicações 

destinadas ao debate no plenário (parág. 1". Art. 66); delegar a membros de suas 

bancadas o tempo relativo às Comunicações de Lideranças (parág. Y. ); inverter a 

ordem do dia e das discussões; propor à Mesa convocação de alongamento de períodos 

de sessões extraordinárias(ou 1/10 dos deputados); e, por decisão do Colégio de Líderes, 

pode-se efetivamente convocar sessões extraordinárias (ou Mesa ou 1 deputado) (art. 

67 parág. 2°.). 

Dentre esses, encontram-se também o poder de comunicar ao Presidente da 

Câmara os nomes dos membros das respectivas bancadas que, como titulares e 

suplentes, irão integrar cada Comissão (art. 28 RI). 

Embora seja extremamente útil em votações conflituosas ter à disposição o uso 

de recursos especiais de palavra, livre circulação em comissões de trabalho, recursos de 

convocação e de encaminhamento de proposições legislativas - à semelhança das 

observadas no legislativo americano - a capacidade diferenciada da liderança partidária 

em influenciar resultados de votações é ainda mais substancial quando se tem em vista o 

pressuposto de representação presente ao longo de todo o regimento interno da Câmara 

sobre o vínculo de representação entre líderes e suas respectivas bancadas. Embora não 

afirme explicitamente, por diversas vezes o Regimento Interno dessa casa faz referência 

à equivalência entre um líder e o número de representantes presentes em sua bancada. 

São exemplos desse poder representativo os artigos 120, 121, 154, 155, 157, 158, 161, 

167, 177, 178,193 e 202 7 
. 

Art. 120, inciso II, b) - podem ser apresentadas durante a discussão em segundo turno por uma 
Comissão, desde que aprovada pela maioria absoluta de seus membros (a) ou "b) desde que subscritas 
por um décimo dos membros da casa, ou Líderes que representem esse niimero" Inciso III, parág. 4°.: "As 



Dessa representação, deriva a inércia da prática na Câmara dos Deputados o voto 

de liderança, banida oficialmente pela defesa da sua inconstitucionalidade por 

proposições urgentes, ou que se tomarem urgentes em virtude de requerimento, só receberão emendas de 
Comissão ou subscritas por um quinto dos membros da Câmara ou Lideres que representem esse número, 
desde que apresentadas em Plenário até o início da votação da matéria. 
Art. 121, caput: "As emendas aglutinativas podem ser apresentadas em Plenário, para apreciação em 
turno único, quando da votação da parte da proposição ou do dispositivo a que elas se refiram; pelos 
Autores das emendas objeto da ftisão, por um décimo dos membros da Casa ou por Líderes que 
representem esse número." 
Art. 154.0 requerimento de urgência somente poderá ser submetido à deliberação do Plenário se for 
apresentado por: 

1— dois terços dos membros da Mesa, quando se tratar de matéria da competência desta 
11—um terço dos membros da Câmara, ou Líderes que representem esse número; 
ifi - dois terços dos membros de Comissão competente para opinar sobre o mérito da 

proposição. 
§ 1 1. O requerimento de urgência não tem discussão, mas a sua votação pode ser encaminhada 

pelo Autor e por um Líder, Relator ou Deputado que lhe seja contrário. 
Art. 155 caput: "Poderá ser incluída automaticamente na Ordem do Dia para discussão e votação 
imediata, ainda que inciada a sessão em que for apresentada, proposição que verse sobre matéria de 
relevante e inadiável interesse nacional, a requerimento da maioria absoluta da composição da Câmara, 
ou de Líderes que representem esse número, aprovado pela maioria absoluta dos Deputados, sem a 
restrição contida no § 2°. do artigo antecedente[Estando em tramitação duas matérias em regime de 
urgência, em razão de requerimento aprovado pelo Plenário, não se votará outro]. 
Art. 157, § 1°. - "Na discussão e no encaminhamento de votação de proposição em regime de urgência, só 
o Autor, o Relator e Deputados inscritos poderão usar a palavra, e por metade do prazo previsto para 
matérias em traniitação normal, alternando-se, quanto possível, os oradores favoráveis e contrários. Após 
1larem seis Deputados, encerrar-se-ão, a requerimento da maioria absoluta da composição da Câmara, ou 
de Líderes que representem esse número, a discussão e o encaminhamento da votação." 
Art. 158 § 2°. Inciso ifi - a prioridade pode ser proposta ao Plenário pela Mesa, Comissão que houver 
apreciado a proposição ou pelo Autor da proposição, desde que apoiado por um décimo dos Deputados ou 
por Líderes que representem esse número. 
Art. 161 "Poderá ser concedido, mediante requerimento aprovado pelo Plenário, destaque para: 1-
votação em separado de parte de proposição, desde que requerido por um décimo dos Deputados ou 
Líderes que representem esse número; ( ... ). 
Art. 177. Antes de ser iniciada a discussão de um projeto, será permitido o seu adiamento, por prazo não 
superiora dez sessões, mediante requerimento assinado por Líder, Autor ou Relator e aprovado pelo 
Plenário. § 1°. Não admite adiamento de discussão a proposição em regime de urgência, salvo se 
requerido por um décimo dos membros da Câmara, ou Lideres que representem esse número, por prazo 
não excedente a duas sessões. 
Art. 178 § Y. O requerimento de encerramento de discussão será submetido pelo Presidente a votação, 
desde que o pedido seja subscrito por cinco centésimos dos membros da Casa ou Líder que represente 
esse número, tendo sido a proposição discutida pelo menos por quatro oradores. Será permitido o 
encaminhamento da votação pelo prazo de cinco minutos, por um orador contra e um a favor. 
Art. 193 caput —"O adiamento da votação de qualquer proposição só pode ser solicitado antes de seu 
início, mediante requerimento assinado por Líder, pelo Autor ou Relator da matéria. § Y. Não admite 
adiamento de votação a proposição em regime de urgência, salvo se requerido por um décimo dos 
membros da Câmara, ou Líderes que representem esse número, por prazo não excedente a duas sessões. 
Art. 202 § 1°. Se inadmitida a proposta [de emenda à Constituição] [pelo Presidente da Câmara à 
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação], poderá o Autor, com o apoiamento de Líderes que 
representem, no mínimo, um terço dos Deputados, requerer a apreciação preliminar em Plenário. 



Sepúlveda Pertence (1989) após a entrada de pedido de inconstitucionalidade de 

proposição junto ao STF por parte de um deputado federal; e da sua retirada do texto do 

Regimento Interno da Câmara. Essa permanece, entretanto, sendo a prática utilizada 

durante procedimentos de votação simbólica - os quais se referem geralmente a 

propostas de legislação e emendas menos controversas. 

A votação simbólica é defmida pelo RI como uma modalidade, após o 

encerramento da discussão, alternativa à nominal. 

"Art. 184 caput. A votação poderá ser ostensiva, adotando-se o 
processo simbólico ou nominal, e secreta, por meio do sistema 
eletrônico ou de cédulas. 

Ait 185 caput. Pelo processo simbólico, que será utilizado na 
votação das proposições em geral, o Presidente, ao anunciar a 
votação de qualquer matéria, convidará os Deputados a favor a 
pennanecerem sentados e proclamará o resultado manifesto dos 
votos. 

Art 185 § Y. Se seis centésimos dos membros da Casa ou Líderes 
que representem esse número apoiaerem o pedido [de verificação 
de votação, § 1 0.] ,  proceder-se-á então à votação através do sistema 
nominal." (RI da Câmara dos Deputados). 

Caso a votação simbólica seja a escolhida, o Presidente da Mesa 

tradicionalmente recebe os votos dos Líderes dos Partidos e, calculando a 

proporcionalidade de sua representação, anotando o resultado fmal de votos (Pertence, 

1989: 93) 

O Líder do Partido também conta com um tempo especial para dirigir sua 

palavra de maneira a orientar a sua bancada, previsto formalmente no próprio regimento 

interno, em caso de votações nominais, ao que é denominado encaminhamento da 

votação (art. 192 § 2° do RI). 

O Regimento Comum do Congresso Nacional é bastante mais claro quanto ao 

voto de liderança: 

"Art. 44. As votações poderão ser realizadas pelos processos 
- simbólico, nominal e secreto. 

Parágrafo único. As votações serão feitas pelo processo 
simbólico, salvo nos casos em que seja exigido quorum especial ou 
deliberação do Plenário, mediante requerimento de Líder ou de 1/6 
(um sexto) de Senadores ou de Deputados. 

Art. 45. Na votação pelo processo simbólico, os Congressistas que 
aprovarem a matéria deverão permanecer sentados, levantando-se 
os que votarem pela rejeição. O pronunciamento dos Líderes 
representará o voto de seus liderados presentes, permitida a 



declaração de voto." (Regimento interno da Câmara dos 
Deputados) 

Fica explicitado pelos regimentos, portanto, que a relação entre bancadas e 

lideranças se dá por meio de uma representação proporcional às bancadas de cada 

partido. 

Na reunião conjunta da Câmara e do Senado os Líderes contam ainda com 

poderes diferenciados no que diz respeito ao processamento da votação, tais como os 

requerimentos de preferência e de destaque, os quais só poderão ser formulados por 

Líder. Os Líderes Partidários indicam também os integrantes da Comissão Mista de 

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização - CMO, respeitada a proporcionalidade 

partidária. (Resolução no. 1 de 2001 - CN). 

A liderança partidária não obstante, não apresenta-se nos regimentos internos 

como a única instrumentalização do interesse coletivo dos membros da bancada de um 

partido. Embora os líderes apontem as nomeações para comissões e dos candidatos à 

mesa, tenham prerrogativas especiais no que diz respeito ao ordenamento da votação, 

destaque de emendas, uso da palavra e representação de sua bancada, os partidos 

possam fazer-se presentes nas comissões, uma vez fixas suas composições pelas 

nomeações dos líderes, e por meio controle da agenda legislativa, por meio da posse da 

Mesa. 

Diferentemente do sistema americano, a Câmara não assimila como líder da 

maioria o presidente da mesa. Também consiste em uma diferença fundamental o fato 

de que o sistema brasileiro é multipartidário, e não bipartidário, sendo admissível que o 

líder do maior partido não seja o líder da maioria; e que o poder executivo apresenta 

uma relação diferenciada com os partidos e com a Câmara dos Deputados, fazendo-se 

representar formalmente por um líder e vice-líderes do Governo. 

Isso implica que a liderança partidária nem sempre coincida com toda 

possibilidade de manifestação de partidarismo dentro de uma legislatura. Entretanto, 

demo-nos por satisfeito com os resultados exaustivamente explorados por Figueiredo e 

Limongi (1999) quando argumentam ser a liderança partidária mais relevante que a 

liderança do governo em influenciar os resultados das votações nominais analisadas. 

Além do mais, a representatividade apresentada nos regimentos interno e comum 

garantem aos líderes a forma mais direta de influenciar a votação, sinalizando o 

posicionamento do partido. 



No entanto, existe uma restrição remanescente imposta à regra majoritária pela 

qual os regimentos pertinentes à Câmara dos Deputados pode não funcionar a contento 

- e consiste na maneira como os partidos escolhem, internamente, as suas lideranças. 

Ao verificar o marco estatutário, percebemos que dois partidos apresentam restrições à 

implementação da escolha livre da liderança pela bancada. Como pode-se perceber pela 

tabela abaixo, as bancadas de parlamentares do PDT e PCdoB não podem escolher 

livremente seus líderes, como sugerido pela norma majoritária definida pelo Regimento 

Interno. De maneira semelhante, o PFL apresenta ambigüidades em seus estatutos no 

que diz respeito à autonomia para escolha das regras de eleição pela sua bancada. Há 

também nos Estatutos algumas disposições que denotam a intenção de restringir a 

liberdade que garantiria à liderança atender a maioria dos legisladores que a elegeram 

na sua atuação parlamentar, como é o caso do PT, PFL, PP, PTB, PDT, PSB e PCdoB. 

Em geral, essas são normas que visam manter uma capacidade de interferência, mínima, 

como no caso do PMIDB e PSDB, ou máxima, como no caso do PCdoB e PDT, sobre as 

deliberações do partido no legislativo e a posição das Comissões Executivas Nacionais. 

Mas, via de regra, pode-se afirmar com razoável precisão que a eleição 

periódica - anual, em todos os estatutos, variando sobre a permissão de recondução - 

dos líderes e majoritária é um forte indício, ao lado das prerrogativas regimentais 

anteriormente tratadas, de representação democrática de suas bancadas. 

Tabela 2. Disposições dos Estatutos dos Partidos Politicos sobre a Representação 

na Câmara dos Deputados 

Partido Eleição da 
Liderança 

Mandato 
das 

lideranças 

Regras de 
eleição da 
Liderança 

Restrições à atuação da 
liderança 

Há 
"Fechamento 

 da questão"? 
PT Escolhidos "Periódico" Não A liderança é subordinada às Sim, pela 

pela Bancada especificado, decisões da Comissão Executiva maioria 
a determinar ou Diretório Nacional sobre absoluta da 
pela matérias legislativas. A Bancada e da 
Bancada Comissão Executiva é Comissão 

responsável pelas convocações Executiva 
das bancadas (art. 65) e dos 
Encontros.  

PMDB Escolhidos Não A definir - Pela maioria 
pela Bancada definido pelo absoluta da 

regimento da Bancada e da 
Bancada, Comissão 
sob Executiva, 
aprovação sendo 
do Diretório pemiitido o 
Nacional, voto contrário 
desde que ao Líder se 
condizente  solicitado. 



com os 
Regimentos 
das Casas.  

PFL Eleitos pelas Não Majoritário, Comissão Executiva Nacional Sim, por 
Bancadas definido na Câmara e tem poder de estabelecer decisão da 

Senado, ou a normas gerais e específicas, Comissão 
critério da assim como dirigir todas as Executiva 
Comissão atividades pailidárias. 
Executiva.  

PSDB Eleitos pelas Não Sujeita à - Sim. Deve ser 
Bancadas definido aprovação aprovado pela 

do Diretório maioria 
Nacional, absoluta das 
desde que Bancadas e da 
condizente Comissão 
com os Executiva, 
Regimentos sendo 
das Casas. permitido o 

voto contrário 
ao do Líder se 
solicitado. 

PP Eleitos pelas Mandatos Voto secreto A liderança apresenta a Sim. Diretório 
Bancadas de um ano, e maioria prerrogativa de comunicar-se reúne-se na 

permitindo absoluta. com a bancada e implementar segunda 
reeleição. Caso o por meio da ação parlamentar o semana de cada 

vencedor posicionamento estabelecido sessão 
não alcance pela Diretório/Comissão legislativa para 
a maioria Executiva, definir as 
absoluta dos posições do 
votos, partido. 
realiza-se Bancada pode 
segundo solicitar junto 
escrutínio ao líder ou por 
com os dois meio de 1/3 de 
primeiros seus membros 
colocados do convocação do 
anterior. Diretório para 

examinar 
posicionamento 
do partido, mas 
não posicionar- 
se. A Comissão 
Executiva 
comunicará 
diretamente à 
mesa da casa 
legislativa o 
fechamento da 
questão. 

PL Eleitos pelas Mandatos Voto secreto A liderança pode ser destituída a Não especifica. 
Bancadas de uma e maioria qualquer momento pela 

sessão absoluta bancada. 
legislativa 
(um ano).  

PTB Eleitos pelas Não há Maioria As decisões da liderança Não especifica. 
regras definição, absoluta da dependem de deliberação 
determinadas bancada conjunta entre esta e a Comissão 
nas casas Executiva Nacional, no que diz 
legislativas respeito a questões 

programáticas, orientação de  



voto em questões 
prograrnáticas, fechamento de 
questão, 
indicação/nomeação/referendum 
para ocupar cargos públicos e 
outras questões.  

PPS Eleitos pelas Anual, sem Maioria Os projetos e pronunciamentos Não especifica. 
regras recondução. absoluta da da liderança são comunicadas à 
determinadas bancada. Comissão Executiva para 
nas casas conhecimento e, se necessário, 
legislativas  discussão.  

PSB Eleitos Não define. Não há A Comissão Executiva aponta Trabalhos 
livremente definição, os titulares dos cargos de legislativos dos 
pela assessoria destinados à parlamentares 
bancada. liderança, são planejados 

• pela Secretaria 
• de Ação 

Parlamentar do 
Diretório 
Nacional, a 
qual os mantêm 
informados das 
decisões 
pertinentes. 

PDT Resolução Não define. Não há Comissão Executiva Nacional - 

conjunta definição tem a prerrogativa de orientar a 
entre a atuação parlamentar no nível 
Executiva e a federal. 
Bancada 

PCdoB Comitê Não define. Não há Comitê Central dirige a bancada A bancada não 
Central definição, federal do Partido. consta como 
decide sobre órgão de ação 
a liderança parlamentar do 
da bancada.  partido. 

PV Eleitos Não define Não há O legislador deve seguir as - 

livremente definição diretrizes estabelecidas pelo 
pela "Partido". 
bancada.  

PRONA Eleitos pelas Não define Maioria Não define. - 

regras absoluta da 
determinadas bancada 
nascasas 
legislativas  

Esse se trata de um ponto relevante para entender como a disciplina poderá ser 

justificada, uma vez que a escolha de um líder e no a outro pelas bancadas pressupõe 

um contrato de que esse líder irá apoiar as iniciativas e conclusões para as quais se 

verifica consenso dentro do partido 

"The obligation to support party positions, moreover, 
was not intended to apply equaily to ali members. There was no 
intention to create a system of party responsibility like those that 
operate iii parliamentary democracies, imposing on every member 
the requirement to support eveiy party position. Instead obligation 
was to be imposed on members "who held positions of power" - 



party leaders, committee chairmen, members of prestige 
committees. Iii effect, seeking and accepting positions of influence 
within the committee or party leadership meant accepting an 
implied contract: such leaders were obliged to support - or at least 
not biock - policy iriitiatives 011 which there was party consensus. 
If these expectalions were violated, members risked the loss of 
their influencial positions. Party support was also expected from 
representatives who aspired to these positions. Taken together, 
these elements define the system that we have termed conditional 
party govemment." (Rohde 1991: 166) 

A interferência das Executivas Nacionais sobre as atividades da liderança e sua 

liberdade de representar a maioria absoluta da bancada na Câmara dos Deputados, 

entretanto, surge como um possível obstáculo ao exercício da accountability esperada 

pela bancada, pela constatação de que, pelos estatutos, alguns partidos determinam uma 

representação regulada, em que se é necessário alcançar consenso também no âmbito da 

cúpula do partido enquanto organização. 

Isso por que a Comissão Executiva não responde diretamente às preferências da 

maioria da bancada, mas sim às preferências da maioria dos membros do partido 

qualificados para votar nas Convenções, os quais não se restringem a membros eleitos 

para as casas legislativas, poderiam ser engendradas diferenças de posição entre a 

liderança partidária no legislativo e a cúpula da organização - sendo a Comissão 

Executiva privilegiada pelas disposições estatutárias sobre a sua interferência no 

fechamento de questões e sobre o posicionamento do partido que será estipulado em 

plenário pelo líder nas votações nominais. 

Um elemento que poderia pesar a favor da prevalência do posicionamento da 

Executiva Nacional em detrimento do posicionamento da liderança partidária, em um 

eventual conflito entre essas duas instâncias, derivaria do poder de nomeação de 

candidaturas e de ameaças de implementação de sanções aos legisladores que não se 

dispuserem a cooperar com as decisões do Diretório ou de seu órgão executivo. 

Tabela 3. Disposições dos Estatutos dos Partidos Politicos sobre a os Órgãos de 

Decisão e Deliberação 

Partido Liderança tem Método Eleição do Nomeações de candidatura 
participação DN/Comissão 
prevista no Executiva 
Diretório 
Nacional?  

PT Sim Majoritário Via proporção de indicação pelos membros do 
DN, das Comissões Executivos ou dos filiados 

PMDB Sim 1 Majoritário Escolha é disciplinada pelo Conselho Nacional 



(Conselho composto de ex-líderes, ex- 
Presidentes da República, Câmara e Senado, 
membros da Comissão Executiva e Presidentes 
do Diretório Nacional). 

PFL Sim, nata, e em Majoritário Selecionados por pelo menos cinco 
sua ausência o convencionais - delegados das convenções, 
Primeiro Vice- membros do DN e Representantes do Partido 
Líder no Congresso Nacional - e endossadas pelo 

Diretório Nacional 
PSDB Sim, nata, e na Majoritário Pelas Convenções, com método a definir pelo 

Comissão Diretório no nível correspondente - neste caso, 
Executiva Estadual. 
nacional e 
Conselho Político 
Nacional  

PP Sim, nata, e na Voto Cumulativo. Pelas Convenções, por método não definido. 
Comissão Na Convenção As Convenções não agregam filiados. 
Executiva. Nacional, um peso 

para a) senador ou 
deputado federal; 

delegado estadual 
à Convenção 
Nacional; 

membro do 
Diretório Nacional; 

líderes no Senado 
Federal e na Câmara 
dos Deputados. 

PL Não; mas são Majoritário Pelas Convenções, por maioria dos votos 
membros natos da simples. 
Comissão 
Executiva  

PTB Não pelo Ito de Majoritário Pelas Convenções no nível correspondente. 
constarem como 
líderes. Todos os 
representantes das 
bancadas têm 
assento nato no 
Diretório 
Nacional. O 
mesmo se estende 
à Comissão - 

Executiva 
Nacional.  

PPS Não. Majoritário, Escolhidos pelo Diretório no nível 
respeitando a correspondente. 
proporção de 30% 
de assentos para 
mulheres, por 
maioria simples, 
para chapa que 
apresentar no 
mínimo 10% dos 
votos.  

PSB Sim, na Comissão Majoritário, Escolhidos pelo Congresso Nacional, 
Executiva composto de pelo composto de pelo menos 20% dos delegados 
Nacional. menos 201/o dos do partido, por maioria absoluta, seguindo 

delegados do critérios de notoriedade. Lista é apresentada ao 
partido, por maioria Congresso pela Comissão Executiva. 



absoluta.  
PDT Sim, no Diretório Majoritário. Convenções são livres para eleger candidatos, 

Nacional e seguindo recomendações de eleição de 30 1/o de 
Comissão candidatas mulheres e, preferencialmente, de 
Executiva candidatos com perfis populares. 
Nacional  

PCdoB Não. Majoritário. Comitê Central escolhe os candidatos no 
âmbito federal e aprova os no âmbito estadual. 

PV Não. Majoritário Convenções livres para escolher candidatos. 
PRONA Sim, no Diretório Majoritário Convenção livre para eleger candidatos. 

Nacional e 
Comissão 
Executiva 
Nacional  

Embora existam poucos casos de punições levadas a cabo pelos partidos 

políticos de maneira geral - sendo os partidos alinhados à esquerda os mais comuns a 

implementá-Ias - é interessante notar que a ameaça de cancelar o registro eleitoral de 

um membro da bancada segurado pelos estatutos não precisa efetivamente se 

concretizar para funcionar como um incentivo à disciplina da bancada. Os partidos que 

contam com estatutos nos quais a interferência da Comissão Executiva sobre as 

atividades parlamentares é clara, e por sinal, coincidem com o grupo de partidos que 

apresentam maior disciplina partidária listados por Figueiredo e Limongi (1999) - 

provavelmente pela recorrência aos recursos punitivos com os quais a Comissão 

Executiva pode se revestir em momentos de interferência na atividade parlamentar, os 

quais não são disponibilizados à liderança partidária. 

O fato da maior parte dos partidos contarem com a inclusão dos líderes nos seus 

órgãos decisores e executivos - salvo PPS, PCdoB, PV e PTB -, e que as bancadas em 

si já apresentam um forte peso nas eleições das cúpulas dos partidos nas Convenções, 

ãliviaria a possibilidade de conflito entre a cúpula do partido enquanto organização e o 

partido na arena legislativa . E, na medida em que os partidos que não se enquadram 

nesses dois aspectos apresentam bancadas de tamanho menor que os principais partidos, 

supõe-se que choques entre a organização também venha a diluir-se. 

Tabela 4. Disposições dos Estatutos dos Partidos Políticos sobre a Disciplina 

Partidária 

Partido Prevê punições por indisciplina partidária? 
PT Advertência, Suspensão, Destituição e Expulsão. 
PMDB Sim. No entanto, Comissão Executiva pode autorizar o voto contrário caso o 

legislador solicite. Punições são decididas pela Comissão Executiva e Executadas 
pelo Lider da Bancada 

PFL Advertência, Suspensão, Destituição e Expulsão 



PSDB Sim. No entanto, Comissão Executiva pode autorizar o voto contrário caso o 
legislador solicite. Punições são decididas pela Comissão Executiva e Executadas 
pelo Líder da Bancada 

PP Advertência e suspensão. Destituição é aplicada a casos de improbidade, má 
exação ou má conduta; e expulsão por infração grave contra a lei e o Estatuto. 
Suspensão e Destituição implicam em cancelamento do registro de candidatura 

PL Advertência reservada, pública, suspensão, cancelamento do registro de 
candidatura 

PTB Sim. Fica vedada a concessão de legenda para candidatura nas eleições 
imediatamente posteriores à infração. Advertência, Suspensão, expulsão com 
cancelamento de filiação, destituição de cargo partidário, desligamento temporário 
da bancada 

PPS Sim. Advertência escrita interna; Advertência verbal em reunião partidária; 
Suspensão do direito de voto nas reuniões internas; Censura pública; Suspensão 
por até 12 (doze) meses; Destituição de função ou cargo partidário; Expulsão. 

PSB Sim. Advertência escrita interna; suspensão do direito de voto nas reuniões 
internas; censura pública; suspensão por até 12 (doze) meses; 
destituição de função em cargo partidário; cancelamento de filiação; e expulsão. 
Para o parlamentar, há também a possibilidade de desligamento temporário da 
bancada; suspensão do direito de voto nas reuniões do partido; perda de todas as 
prerrogativas, cargos e funções que exerça em decorrência da representação e da 
proporção partidária na respectiva Casa Legislativa. 

PDT Sim: advertência, suspensão e expulsão. O legislador é obrigado a assinar 
declaração de que reconhece que o mandato legislativo pertence à legenda Caso 
no exercício do mandato que se desligar do partido ou for expulso precisa 
devolver o mandato ao PDT para posse do seu suplente (art. 68). 

PCdoB Sim: advertência; censura interna; censura pública; destituição de cargos; 
afastamento do Partido; e 
expulsão do Partido. 

PV Advertência, suspensão e expulsão. 
PRONA Advertência, suspensão, destituição e expulsão. 

Isso porque se toma mais fácil conhecer quais as preferências dos legisladores e 

também menor a demanda sobre a articulação política entre os legisladores, para que 

seja fechada uma questão em beneficio da maioria dos seus membros. O número 

inferior de quadros também implica que na bancada se encontrem quadros da cúpula do 

partido enquanto organização. Embora isso também ocorra em partidos de maior 

bancada, a intersecção entre a liderança partidária e os que ocupam cargos da 

organização do partido é razoavelmente maior quando o número de membros 

disponíveis para ocupar essas posições é escasso. 

Partidos grandes apresentariam, portanto, maior incentivo a fortalecer suas 

lideranças, a fim de utilizá-las como plataforma para obter resultados legislativos 

máximos, e a fim de gerenciar interesses da bancada, em especial aqueles que contam 

com maior diversidade ideológica internamente. Essa regra foi indiretamente 

reconhecida pela Câmara por meio do Ato da Mesa dessa casa (PRC 315/1985) que 



define o tamanho da bancada do partido como critério de alocação de recursos em 

pessoal para os gabinetes da liderança. 

É por meio da assessoria parlamentar das lideranças também que os líderes 

acabam por desempenhar o papel de centralizadores de informação técnica. Além de 

contar com uma razoável equipe de Vice-Líderes, que lhe mantém informado do que se 

transcorre em discussões que demandam maior "especialização política" no assunto no 

âmbito das comissões, os líderes contam com uma equipe de assessores dividida por 

especialidade técnica dos assuntos sobre os quais versam as matérias em tramitação na 

casa. Esses assessores providenciam relatórios circunscrevendo o impacto das 

proposições legislativas, fornecendo subsídio para que o líder exponha as implicações 

de uma decisão para sua respectiva bancada. Essas equipes também atendem às maiores 

demandas de articulação de reuniões entre a liderança e bancadas nos partidos de maior 

tamanho, e distribuem mensagens, documentos e mesmo indicações de voto aos 

membros da bancada a pedido do líder. 

Tabela S. Periodicidade de Encontros entre Líderes, Vice-Líderes e 

Bancadas de alguns partidos politicos na Câmara dos Deputados 

Partido Com qual periodicidade o Líder Vice-Líderes e Bancada se 
reúnem? 

PMDB Para definir a pauta da Câmara, eventualinente. Nào se reúne 
freqüentemente com os v ice-líderês, os quais, na divisão-do trabalho, 
terminam por auxiliar no âmbito das comissões. 

PT Semanal, chamada "Coordenação da bancada". 
E realizada a avaliação da pauta de plenário e das comissões; discute- 
se a conjuntura. 

Os Vice-Líderes constituem o órgão da coordenação da bancada, 
sendo cada Vice-Líder responsável pela consulta a um niimero 
estipulado de deputados, e auxiliam o Líder coletando e refletindo 
sobre informações produzidas nas comissões. 

Veicula-se no início da semana uma entrevista com o líder 
justificando o posicionamento sobre várias questões no Boletim 
informativo, produzido pela agência de notícias da liderança. 

PFL Não há reunião do Líder com os vice-líderes. De praxe, a Executiva 
determina quem são os vice-líderes, os quais se empenham nas 
comissões em assuntos específicos. 

A "Reunião de Bancada" é convocada pelo Líder semanalmente, 
havendo flexibilidade a depender da agenda da Câmara. 

Informativos são liberados diariamente para os membros. 



PP Líder e bancada se reúnem somente sob agendamento prévio, 
geralmente utilizado para votações mais polêmicas. 

Vice-Líderes estão permanentemente no gabinete do Líder. Todos 
vêm à liderança para coletar informações. 
Manda-se mensagem por computador: o "Alerta" orienta a bancada 
sobre como votar. 

PSDB Reuniões são semanais entre Líderes e Vice-Líderes, regulares. 
Existem reuniões praticamente diárias, não com todos os vice-lideres. 
Afinidade dos Vice-Líderes. Custódio Mattos tem afinidade maior 
com MP do Bem. Aprofunda com o Líder para que conduza a 
bancada durante a votação. Entre líder e bancada não há 
periodicidade fixa. 

O informativo da liderança "Diário Tucano" é liberado diariamente 
para a Bancada.. 

PL - A Bancada se reúne cerca de duas vezes por semana com a liderança, 
enquanto Líderes e Vice-líderes se encontram todos os dias. Tarefas 
são delegadas aos Vice-Líderes de acompanhar com proximidade as 
atividades das comissões. 

Um informativo semanal resume as principais decisões e como os 
parlamentares se posicionaram; as atividades em curso conduzidas 
pela liderança; e a agenda de votação da semana subseqüente. 

Ao final da descrição dos indícios que fortalecem a posição da liderança 

enquanto direcionador do voto e instância promotora da disciplina partitária, cabe 

entretanto perguntar a que propósito servem as prerrogativas institucionais e estatutárias 

levantadas; a dinâmica que favorece à liderança conhecer a especificidade de assuntos 

em tramitação; e os recursos desproporcionais canalizados pelo Partido e pela Câmara à 

liderança partidária. Quais aspectos informacionais poderiam ser levantados como causa 

para a atribuição dessas prerrogativas, rotinas e recursos à liderança? 

Capítulo 3 - O problema de informação técnica e informação politica 

incompletas no âmbito de uma legislatura 

Quando retormamos ao ponto de que os partidos políticos enfrentam três 

problemas básicos, fundamentalmente trazidos no âmbito democrático, proposto 

anteriormente por Key e Sourauf - o de organizar internamente as ambições 

competitivas por meio da administração de candidaturas e da máquina partidária, de 

mobilizar o eleitorado e os recursos necessários para eleger candidatos e forjar maiorias 

estáveis para que o controle sobre os mandatos eletivos possa traduzir-se na consecução 

dos objetivos do partido ou de seus integrantes (Aldrich 1995: 293), resta o problema 



nesta última esfera, legislativa, de como a liderança irá, ex ante, definir posições que 

beneficiem a consecução dos objetivos do partido. 

Uma vez consensuada a regra geral de que as lideranças partidárias atendem ao 

princípio majoritário e que representam, por meio de dispositivos regimentais e 

estatutários as suas respectivas bancadas, surge um problema quando se considera que, 

em partidos maiores, como argumentamos anteriormente, torna-se dificil estimar a exata 

posição consensual de interesse do partido - ou dos membros integrantes dele. A 

determinação do consenso mínimo dentro do partido sobre uma determinada posição 

política já é dada, no entanto, pelas diversas propostas apresentadas: concessões do 

Executivo, ganhos eleitorais em cima da oposição ao governo, ou necessidade de se 

estabelecer um consenso unificado para se obter maiores ganhos de troca dentro da 

legislatura. 

No entanto, como conhecer o consenso do partido? Quando o partido se 

apresenta como uma instituição por meio da qual se efetiva a congregação de interesses 

comuns, não se pode deixar de supor que integrantes do partido terão preferências 

diferenciadas, ainda que em menor grau do que quando consideradas em relação ao 

partido de oposição ou a demais partidos. 

Uma vez que dificilmente as diretrizes gerais de um partido apresentam um 

pronto enquadramento de projetos e emendas aos interesses gerais do partido - no que 

diz respeito a quais emendas são de interesse do partido ou não, ou qual momento é 

mais propício para lançar uma proposta de acordo do interesse do partido - é preciso 

que a liderança conheça as preferências de seus pares, para constmir, a cada ocasião, 

esse consenso. Isto é, salvo assumir que o consenso é uma espécie abundante, o que 

dificilmente seria possível, uma vez que toda a literatura derivada da obra fundamental 

de Arrow se debruça sobre a dificuldade de se construir consensos, o interesse do 

partido precisa ser construído caso a caso - e por alguém, cujo perfil analisado é o da 

liderança partidária. 

Na verdade, encarar o próprio partido como uma instituição entendida na 

tradição institucionalista como uma forma de evitar as preferências circulares e os 

impasses que se estabeleceriam em sua ausência, formando maiorias estáveis, firmando 

acordos e garantindo transitividade de preferências de uma coletividade, implica em 

assumir que o consenso não é um dado facilmente obtido a partir de preferências 

individuais diferenciadas, ainda que ligeiramente. 



Para avançar sobre esse ponto é necessário, entretanto, entender um estágio que 

se encontra no meio do caminho entre a previsão do funcionamento institucional e a 

decisão final, onde se delineam os problemas informacionais com os quais legisladores 

e liderança do partido se deparam. À luz do problema de informação incompleta, é 

possível ver que a delegação à liderança não é somente embasada em problemas de ação 

coletiva - os quais são geralmente tratados com o estabelecimento de controles e 

punições consensuadas -, mas também nos custos informacionais de se conhecer, a cada 

tramitação, as preferências dos seus pares e os efeitos da aprovação ou rejeição de uma 

matéria sobre os interesses do partido. 

Ao se tratar de processos de negociação instaurados dentro do partido e da 

representação de consenso por parte de lideranças partidárias, assumiu-se um cenário 

desprovido de custos informacionais que precisam ser cobertos pelos legisladores a fim 

de que se alcance um ideal de eficiência ou de representação dentro do partido. 

A inclusão da variável informação, entretanto, não é novidade na literatura 

pertinente a estudos legislativos do congresso americano. Em parte derivada de 

trabalhos referentes a teoria dos jogos e economia da informação, e em parte construída 

dentro desses próprios trabalhos sobre o legislativo americano, a literatura 

informacional volta-se para o problema imediato com o qual se depara o legislador 

dentro do sistema de comissões descentralizado típico americano, permanecendo 

silenciosa sobre a informação sobre as preferências dos legisladores, e aquelas que 

podem ser encontradas no âmbito dos partidos 8. Grosseiramente definidos, os 

problemas informacionais na literatura especializada derivarim de três pressupostos 

básicos: 

"- Information is costly because it takes time, effort, and 
sometimes money to obtain data and comprehend their meaning. 
- Decision makers have only limited capabiities regarding the 
amount of time they can spend making decisions, the number of 
issues they can consider simultaneously, and the amount of data 
they can absorb regarding any one problem. 
- Although some uncertainty can be eliminated by acquiring 

information, an important degree of ineradicable ucertainty is 
usually involved iii making decisions". (Downs 1967: 3) 

A partir dessas observações referentes à capacidade limitada do legislador 

estudos informacionais defendem que uma legislatura seria levada a atribuir - se não ao 

Mesmo porque a literatura americana sobre partidos ainda se concentra sobre a defesa/rejeição da 
existência de algum papel relevante dos partidos para a decisão do legislador individual, uma discussão 
que é prévia à estabelecida neste artigo. 



poor ability to acquire and assess "objective irformation' on its 
own made it tôo dependent upon the executive branch and 
restricted its political power. ( ... ) Even afier the establishment of 
OTA [Office of Technology Asessment], Alton Fiye received the 
encouragement of Senate Majority Leader Mike Mansfield and 
Minority Leader Hugh Scott when he called for the creation of an 
Institute fore Congress to provide expert policy analysis (Cohen 
1963). By 1978 several congressional commissions had studied the 
state of infomiation and policy advice within Congress. (Bimber 
1991:589). 

O aumento do volume de trabalho e de demandas nas legislaturas também 

interpretavam o sistema de comissões como uma solução de divisão-do-trabalho para 

lidar com o problema evidentemente informacional advindo dessa expansão das 

atividades legislativas, no qual resta a teoria jeffersoniana da organização em comissões 

(Cooper 1970e Polsby 1968) e trabalhos que relataram simplesmente essa organização 

(Fenno 1973), o que significa assumir indiretamente a presença de um problema de 

limitação tanto do acesso quanto do uso da própria informação. Independentemente do 

aumento do volume de demandas, seria pouco razoável supor que fosse possível para 

para algum ator político obter informações de maneira plena sobre vários temas ao 

mesmo tempo - e especialmente para o legislador, o qual lida ao longo do processo 

decisório legislativo com uma grande diversidade de temas, para os quais não raro é 

solicitado em maior ou menor medida algum grau de especialização. 

Uma abordagem informacional para justificar a estrutura da liderança partidária 

esbarraria, entretanto, na ausência de um consenso acerca do conceito de informação 

tratado. No limite, ela vem sendo definida como um elemento que reduz a incerteza de 

situações decisórias nas quais se encontram os legisladores. Entretanto, quando autores 

mencionam problemas pertinentes a informação incompleta no contexto político, 

portanto, eles podem se referir a informações de duas naturezas diferentes: a primeira, 

identificada na teoria econômica como a limitação de informações sobre a preferência, 

ganhos e estratégias dos atores envolvidos, e a segunda, quando consideramos que a 

questão da informação incompleta passa a ser aquela com a qual se preocupavam 

abordagens que combinavam behaviorismo e teorias organizacionais: informação 

técnica e expertise. 

"These modeis also reinterpret incomplete information in formal 
theoiy so that its meaning is consistent th the meaning of 
information iii the empirical literature. "Incomplete information" 
had typically referred to lack of information about the preferences 
of others for policy choices; the reinterpretation, perhaps more 
appropriately called "incomplete technical information", refers to 
lack of information about the relationship of policy to 



partido, a outra instância institucional - a incubência de concentrar informações para 

tornar possível a tomada de decisão de legisladores. No congresso americano, há um 

consenso claro ao redor da atribuição informacional se concentrar no sistema de 

comissões. Essa observação comum, não obstante, remete-se a problemas 

informacionais que não necessariamente dialogam com os problemas informacionais 

anteriormente levantados de se conhecer o consensual dentro do partido, como será 

colocado mais adiante. 

Quando começaram a surgir estudos de processo de tomada de decisões que a 

partir dos anós 60, a informação passou a constituir um objeto fundamental de pesquisas 

empíricas e construção de modelos do processo decisório em legislaturas a partir da 

identificação dela como um elemento que conferia poder àqueles cujo acesso a ela era 

privilegiado, percepção que começava a ser difundida em teorias de caráter 

organizacional ou burocrático (Deutsch, Raiffa, Allison e Niskanen). Os trabalhos que 

compartilhavam dessa percepção, no entanto, eram em grande parte ou estudos gerais, 

voltados para organizações, ou estudos que utilizavam análises empíricas em 

assembléias estaduais na tentativa de extrair padrões de comportamento do legislador e 

variáveis, tais como especialização e uso de staffs, que determinariam o fluxo de 

informações em uma legislatura. Esses trabalhos assumiam muitas justificativas 

comportamentais para estruturas formais e informais de transmissão de informações, e 

pouco ou nada, entretanto, foi desenvolvido no sentido de identificar a inserção de 

problemas informacionais no processo de decision-making de legisladores e instituições 

relacionadas (Buchanan, Eulau, Ferguson e Wahllce 1960; Porter 1974, Schendelen 

1976; Sabatier e Whiteman 1985; e no Brasil, Lima, 1990). 

- 	Paralelamente, outros trabalhos empíricos voltavam-se para circunscrever no 

processo de análise política [policy analysis] a contribuição e características dos staffs 

pessoais, de coinissões e staffs legislativos, no que diz respeito à capacidade de 

legislaturas de processar e absorver informações (Rogers 1941; Manley 1966 e 1968; 

Fox e Hammond 1977). Essas investigações teriam sido motivadas pela contraposição da 

situação desvantajosa do poder legislativo frente à situação privilegiada do poder 

executivo ao lidar com assuntos que demandavam expertise, e se inseriam no contexto 

em que surgiria o movimento de reforma dos anos 70. 

"a notable component of the 1970s refonn movement in Congress 
called for bringing the infoimation capacity and sophistication of 
Congress closer to that of the executive branch. ( ... ) Congress's 



consequences. Obtaining technical information can change an 
individual's induced preferences for policy; obtaining information 
in the traditional sense changes an individuai's beliefs about the 
policy preferences ofothers. (Bimber 1991:600) 

O problema de limitação da informação técnica, entretanto, passa a ser incluído 

constantemente nos modelos legislativos americanos, sendo o da limitação da 

informação sobre as preferências dos demais atores envolvidos - a qual aqui 

denominamos como informação política - ignorado pelos principais autores que 

incluem em modelos de legislaturas. No que diz respeito ao papel da informação na 

teoria econômica, Hershleifer (1973) aponta que 

"the singular value of information in this model [de 
transações econômicas] is that it reduces uncertainty - at some cost 
and subject to diminishing marginal retums - and thereby changes 
the expected value of an outcome. Value here is determined by the 
change in the expected price and is a fiinction of tbe arnount of 
uncertainty the buyer initially has about prices. The model 
implicitly assumes that price information is not universally shared 
among ali sellers and buyers, that it is not evely distributed (Buyers 
change this distribution by learning about prices, while seliers can 
change it by advertising their prices.) This modei also assumes that 
gaining inforrnation is costly to the buyer, the cost being usually iii 
the formoftime." (Bimber 1991: 595) 

As teorias informacionais, entretanto, assumem como já mencionado um 

conceito à parte de informação, reduzindo-a simplesmente a um dos seus elementos 

constitutivos, isto é, a informação técnica, a qual consiste na informação que reduz a 

incerteza presente em uma relação causal entre políticas públicas ou legislação e 

resultados dessa política. Por não dispor de informações completas acerca dos efeitos 

de determinada matéria legislativa em um determinado setor ou tema, surgiria nesse 

contexto o poder informacional técnico, ao qual se refere Krehbiel quando afirma que 

"( ... ) informational concerns - in the sense of how politicians can be provided with 

incentives to study public problems and formulate public policy - are at the heart of 

legislative organization." (Krehbiel 1991: 265) 

Krehbiel (1991), Gilligan e Krehbiel (1987, 1989, 1990) e Austen-Smith e Riker 

(1987) não distinguem informação técnica de informação política, reduzindo esta última 

à primeira e considerando para todo caso informação estratégica como informação 

técnica. Isto é, a seu ver, as informações que reduzem a incerteza presente entre 

resultados de uma determinada política pública acionada por uma legislação é que 

pautam o problema informacional. Como a informação estratégica constitui, na verdade, 

informação sobre as posições dos outros pares sobre uma legislação, ele supõe que a 



informação política é determinada em última instância fimção da informação técnica, e 

o autor opta por bani-la. 

"Empirical research on information seeking in legisiatures often 
distinguishes between two types of information - political and 
policy - where political information refers to what outcomes 
various politicai actors want and policy information (sometimes 
called technical information) refers to what policies result in 
desired outcomes. Although this conceptual distinction is common, 
empiricai studies tend to find that iegislators do not make it (Feiler 
et ai. 1975; Sabatier and Whiternan 1985). Iri any event, 
informationai modeis effectively subsume these concepts. 
Incompiete "policy infonnation" is explicitly characterized by 
assuming that legislators are uncertain about the relationship 
between policies and outcomes. Incompiete "political infonnation" 
could also be analysed in this framework by stipulating that 
politicai uncertainly pertains to preferences over policies.. ( ... ) But it 
bears emphasizing ihat each form of uncertainty rests 011 the 
distinction between policies and outcomes' (Krehbiel 1991:67-8). 

A abolição da informação política ou informação estratégica também é 

compartilhada por Austen-Smith e Riker (1987): 

"Legislation is rarely, ifever, an end in itself lnstead, iawmakers 
are concemed about the consequences of legislation. Typically, 
however, the connection between legislation and consequence is 
knon only váth uncertainty. And whule it may be that 
legislators' goals and preferences as to outcomes are common 
knowledge, their individual information and beliefs about 
possible consequences of policies for these goals are at least 
partially, and often entirely, private. As a result, their iduced 
preferences as to legislation are private and variable because they 
biend publicly kiiown goals with their privatejudgements. Thus, 
for example, when considering a minimum-wage bil, the 
individual legislator's ideais about income distribution are likely 
to be well known, but their information regarding technical data 
(e.g., the connection between minimum-ge - leveis and 
unemployment), their beliefs about its accuracy, and so on, are 
likely to be unknovn." (Austen-Smith e Riker 1987: 797-898). 

Em todo caso, quando nos voltamos para a arena institucional, isto é, a arena na 

qual o legislador irá, ainda que de maneira cerceada, agir, posicionar-se e decidir, 

podemos questionar se a busca pela informação se restringe àquela de característica 

técnica. 

Não é preciso realizar uma longa digressão para clamar que essa indistinção não 

é possível, bastando para isso chamar a atenção para o fato de que a informação política 

é incompleta quando não há informação sobre os ganhos dos legisladores. Os ganhos 

[payoffs], por sua vez, podem determinados pelos resultados das políticas, ou pelo seu 



valor de troca, mas também necessariamente pelas preferências dos outros legisladores 9 . 

Dessa maneira, ainda que o impacto de uma determinada política pública fosse 

informação compartilhada na mesma medida por todos os legisladores, teríamos 

posições diferentes tomadas por cada um deles, a não ser que se supusesse, de maneira 

improvável, que todos os legisladores tivessem a mesma preferência ou que 

conhecessem todas as preferências de seus pares para, de posse da informação técnica, 

estimar instantaneamente suas posições. Adicione-se a essa informação limitada sobre a 

diversidade de preferências o elemento estratégico - isto é, o fato de que a decisão dos 

legisladores não refletirá necessariamente suas preferências sobre determinada política, 

mas a sua crença sobre qual será a decisão de seus pares - e temos razões suficientes 

para rejeitar a proposta de Krehbiel, salvo sob abandono da proposta de se utilizar jogos 

de sinalização legislativos [LSGs]. 

Em suma, a disponibilização de informação técnica suficiente para eliminar 

completamente a limitação informacional técnica não seria suficiente para eliminar a 

demanda por informação política dos legisladores, a fim de concluírem sobre os efeitos 

de seus votos sobre o resultado da votação em si, salvo a pressuposição de um modelo 

bastante simplificado do processo decisório em uma legislatura. 

É verdade que o mérito da segunda geração de teorias positivas foi o de 

justamente evitar esse foco sobre as preferências dos legisladores que acabamos de 

mencionar, assumindo que a estabilidade decisória se dava muito mais por meio e 

devido a arranjos institucionais, e verdade também que a terceira geração, na qual se 

inserem as teorias informacionais, manteve essa opção. Entretanto, quando retomamos a 

idéia de preferências dos legisladores, não pretendemos exatamente retornar ao 

arcabouço teórico da primeira geração de teorias. Retomamos esse ponto porque é 

necessário, por definição, assumir as preferências dos atores como desconhecidas ou 

limitadamente conhecidas para lidar com informação incompleta propriamente dita. 

Caso. optássemos, não obstante, por manter a diversidade de preferências e 

assumi-las como de conhecimento comum, à maneira de Austen-Smith e Riker (1987) 

na sua penúltima citação, isto é, que as preferências fossem observáveis, teríamos ainda 

assim razões para não aceitar prontamente essa proposta. Adicionalmente à sua própria 

payoff (ganho) de um legislador ou ator é determinado não só pelo resultado que se obtém a partir 
da interação com os demais jogadores, mas também - e necessariamente - pela sua própria curva de 
utilidade derivada a partir das suas preferências. A informação incompleta consiste, dessa maneira em 
não saber qual alternativa representa a melhor possibilidade de ganhos para outros legisladores - cujo 
valor ou tamanho é estimado e obtido a partir da sua curva de utilidade - de forma a nâo conseguir prever 
o seu posicionamento diante de urna votação. 



correção, podemos observar que ao tratar a informação sobre as preferências dos 

legisladores, no modelo em que se descarta a informação política, passa-se a assumir as 

preferências dos legisladores como extremamente simplificadas. Quando refletidas em 

curvas de utilidade, à semelhança da estrutura teórica utilizada no paradigma econômico 

do mercado de transações, as preferências dos legisladores podem não se mostrar tão 

claras. É óbvio que todos os legisladores terão como preferências um maior salário 

mínimo; menores índices de desemprego; e até mesmo poderá estar bastante claro suas 

preferências acerca de cada tema da pauta quando tratados isoladamente. 

Entretanto, devido ao sistema de trocas no processo legislativo, quando todos 

estes temas são tratados simultaneamente, os resultados em uma determinada área 

passam a ter efeito direto em outras. Por exemplo, um aumento no salário mínimo passa 

a ter efeitos negativos sobre o nível de emprego ou sobre o equilíbrio fiscal de um 

estado de bem-estar. Adicionalmente à contraposição entre diferentes resultados para 

gerar suas posições, as preferências dos legisladores incluem também graus de 

prioridade, ou diferentes pesos para cada uma dessas variáveis. 

Na presença da possibilidade de negociação e interação com demais atores, 

ainda que não interesse ao legislador e não implique em nenhuma perda para si uma 

legislação pertinente a outra alçada, o seu voto - e influência - é uma moeda de troca 

por meio da qual é possível obter ganhos, ainda que não diretamente auferidos dos 

efeitos de determinada política pública ou do impacto de uma legislação sobre seu 

distrito. Esses ganhos podem se reverter num momento posterior na concretização de 

interesses mais diretos, mas em todo caso, o que importa é que o quanto determinado 

legislador estaria disposto a trocar em aumento do salário mínimo por maiores níveis de 

emprego é exatamente a informação política estratégica, privada, que ele manipulará ao 

negociar seu voto com uma coalizão majoritária; tentar influenciar os votos dos demais 

ao tentar formar uma coalizão majoritária; ou elaborar estratégias procedimentais (uso 

de regras restritivas, abertas, atrasos, etc.) seja individualmente, seja compondo uma 

comissão, para maximizar os seus ganhos. E, se o processo de barganha proposto por 

Baron e Ferejohn (1989), o qual assume informação completa, já admite que a interação 

entre os legisladores torna a dinâmica legislativa muito mais rica do que se suporia ao 

assumir os legisladores como indivíduos que agem isoladamente sob uma estrutura 

institucional, não temos razões para descartar que o processo de barganha será também 

sofisticado quando assumimos o pressuposto de informação política incompleta. 



Assim sendo, em um jogo ou modelo de legislatura no qual o único input é a 

informação técnica e, portanto, no qual toma-se a informação política estratégica por 

informação técnica, o voto do legislador passa a ser sincero e não mais sofisticado nos 

termos mais convencionalmente tratados (Ordeshook 1986: 257-63). 

Os próprios autores admitem a falha: 

"Unfortunately, the formal analysis and statement of results were 
flawed. The first mistake was our ciaim that sincere voting 
relative to individuais' information at the time of the vote 
necessarily constituted equilibrium behavior. This is false, even 
with complete information. The second, more serious, mistake 
was our claim that at the agenda-setting stage, ali individuals 
would propose their most-preferred bill relative to their 
information at that stage. This second claim was predicated on the 
flrst, and failed to account for how others would interpret any 
given individual's proposal. In particular, given that everyone 
other than legislator A believes that A's proposal is the most-
preffered bili, the legislator will update their own inforrnation to 
reflect the data revealed through the proposal. But knowing this, if 
A believes that his or her most-preferred bill could not be the final 
committee decision, A can potentially offer an altemative distinct 
from A's most-preferred and "mov&' others' beliefs iri a way that 
is ultiniately to A's beneflt. ']lerefore, typicaly, offering sincere 
proposals is not equilibrium behavior. Because rational choices in 
the debate stage are predicated on anticipated subsequent 
behavior, it now foliows that our results on information sharing in 
debate are suspect." (Austen-Smith e Riker 1990). 

Apesar de Austen-Smith e Riker assumirem que não é possível descartar a 

sofisticação do voto para admitir um equilíbrio obtido por uma proposta vencedora de 

Condorcet, não atribuírem essa falha à redução da informação política à informação 

técnica. Mas é possível visualizar de maneira clara que elas derivam da exclusão da 

informação política do pressuposto do modelo de assimetria informacional - ou 

indisponibilidade de informações - e portanto da ausência dessa ligação entre a 

ação/posição/decisão do legislador e informação sobre as preferências ou sobre os 

ganhos dos demais atores, necessária para simular, de maneira sofisticada, os cenários 

subseqüentes. 

É relevante realizar essa distinçã6 entre tipos diferentes de informações por dois 

motivos: o primeiro deles é o de imprecisão do argumento, posto que atribuir, por meio 

de uma redução, um papel informacional técnico aos partidos seria ignorar o elemento 

de sofisticação do voto que os partidos políticos vêm a congregar para negociar, 

coletivamente, aprovação ou rejeição de matérias legislativas, o que aproximaria o 



partido político de um think tank ou consultoria privada, ao invés de uma instituição 

responsável pela construção de coalizões. 

O segundo, ligado a essa primeira razão, é o de que problemas informacionais 

técnicos apresentam soluções diferenciadas das soluções para problemas 

informacionais políticos. Enquanto é possível aumentar a informação técnica ou sua 

confiabilidade por meio de soluções baratas, tais como competição entre fontes 

especializadas e checagem aleatória de fontes de informações permanentes pelo 

legislador, conhecer as preferências dos legisladores sobre essas matérias específicas é 

uma tarefa para a qual não existe consenso mínimo dentro da literatura sobre como 

resolver. 

Na teoria econômica/teoria dos jogos, problemas de informação política 

incompleta ou assimetria informacional política são definidos como moral hazard, 

seleção adversa, screening, dentre outros, mas assumem essas como informações 

impossíveis de serem observadas objetiva e plenamente por parte dos demais 

legisladores. 

Isso porque, mesmo numa legislatura em que partidos funcionam como 

instâncias viabilizadoras de contratos entre legisladores individualmente, um 

parlamentar teria infinitas razões para duvidar da veracidade de uma antecipação do 

resultado de votação emitida por um legislador cujo interesse não é conhecido 

plenamente. 

A liderança partidária ajusta-se, entretanto, razoavelmente como uma solução 

utilizada para situações em que as informações sobre as preferências dos atores em 

questão não estão disponíveis: a confiança em fontes que apresentem preferências 

próximas à do legislador que deseja obter informação. 

Problematizando, 

"The official has some welI-defined goals to accomplish through 
this choice but is not sure how well each policy would serve these 
goals. Any ofseveral expert advisors can be called upon for their 
evaluations of how well the policies would serve the goals. These 
advisors are basically truthful, but their advice is subject to certain 
mistakes and biases. The official knows generaily how the biases 
and mistakes are generated, but cannot retrospectively unscrambie 
the advice to learn exactly the underlying lruth. Assuming that 
there are political and resource costs that prevent the official from 
freely consulting ali possible advisors on every problem, what 
kind of advisors should be consulted before a policy choice is 
made? hi particular what sorts of known imperfections in advice 
are admissible or even desirable?" (Calvert 1985: 534) 



Na impossibilidade de se especializar - o que pode ocorrer tanto politicamente 

quanto tecnicamente, uma vez que o legislador pode não compreender o conteúdo 

técnico de uma questão e não querer se especializar na articulação necessária para 

aprovar determinadas matérias legislativas -, um modelo sugerido por Calvert para 

decisão sob informação incompleta e incerteza utiliza um conceito mais preciso que 

informação - o de conselho [advice], para se referir à simplificação de um contexto ou 

realidade complexa na forma de uma recomendação, ou de um juízo de valor.que seria, 

em primeira instância, o subsídio responsável por uma mudança de posição do 

legislador (Raiffa 1968). 

Existe alguma derivação desse problema que aponte soluções imediatas sobre 

quais as características mais relevantes apresentadas por uma fonte confiável? Um 

caminho plausível de escolha das fontes de informação para um legislador racional seria 

o de ouvir fontes com interesses ou opiniões divergentes, de forma a contrapor 

diferentes pontos de vista e extrair, a partir das suas próprias preferências, a sua posição. 

Entretanto, como destaca Calvert quando inserimos a variável custo - pois levantar e 

consultar fontes alternativas é uma ação que demanda tempo e recursos -, o legislador 

passa a ter que lidar com essa restrição ao escolher quais fontes consultar em primeiro 

lugar. 

Posto de outra maneira, 

( ... ) we assume that to leam any advisor's information, the decison 
maker must bear an opportunity cost in leisure, time available for 
other decision problems or other utility-producing goods, in order 
to obtain and evaluate the information. Before making any 
observation, then, the decision maker compares (1) the current 
expectations about the altematives, (2) possible updatçd 
expectations that could result if any further advisor is consulted, 
and (3) the costs ofavailable advice. Jn a general decison problem 
ofthis sort the optimal strategy is a plan for deciding sequentially 
which source to consult next, and whether at any time to stop 
gathering advice and choose the best altemative given current 
information. The value of a source lies in the possibility that its 
advice may cause the decision maker to change her choice to an 
altemative whose utility turns out to be greater than that of the 
altemative làvored before that source was consulted". (Calvert 
1985:539-41; ver também Raiffa, 1968: 28) 

Quais as principais características, portanto, de fontes que seriam consultadas 

em primeiro lugar pelo legislador? A resposta dada por Calvert é a de que fontes 

enviesadas [biased advisors] apresentam informação mais relevante a menores custos. 



Uma vez que se assume a definição de informação relevante como precisamente a 

informação que fará um decisor, ou legislador, mudar de opinião, temos que em 

determinadas circunstâncias um legislador poderá estimar de maneira mais precisa o 

valor de uma política específica em termos técnicos e estratégicos fontes enviesadas 

apresentam menores custos desde que se conheça o viés da fonte. 

"( ... ) One source may be vely unlikely to cail a certain policy 
"good" even if that policy's true utility is high. Such a source is 
"biased" against that policy alternative. For another advisor, the 
probability of calling an altemative "good" may increase moi 
repidly with true utility; this makes the advisor almost certain to 
say "good" ifthe true utility is high, "bad" ifit is low, and equally 
likely to say either if utility is in the middle. This advisor is more 
neutral, or less biased, x than the first. 

Throughout, we make the key assumption that the decision 
maker, either through previous experience or objective data, 
always knows in advance exactly how the advisor's 
pronouncernents depend, probabilistically, upon true utility. lii 
particular, the advisor's biases are kno'm. But the decision maker 
caimot know in advance what the advisor will say in a given case, 
and what random (or seemingly random) element may have 
colored the advisor's recommendation can never be leamed." 
Calvert (1985: 535) 

Essa perspectiva é também confirmada por Jones (1976), quando afirma que 

"( ...) members of Congress "are unlikely to invite objective 
analysis that may not support their perceptions of what is needed 
in the district or the state to get them re-elected" and argued that 
information is useful only in suppporting decisions already made 
rather than in arriving at decisions" 

e que 

"for rnany Congressmen the purpose of policy analysis is to 
provide evidence for what their political judgement tells them is 
correct." (cÉpudBimber 1991: 589-90) 

Dessa maneira, fica aberta a possibilidade do legislador a qualificar como 

confiáveis os conselhos que partem de dois tipos de fontes: fontes enviesadas em prol 

das posições ou crenças originais apresentadas pelo legislador; e fontes enviesadas 

contra. Como não se pode contar com o fato de que legisladores de oposição irão 

cooperar fornecendo informações sobre seus verdadeiros posicionamentos, teríamos 

como fontes enviesadas a consulta a colegas, amigos ou pessoas que compartilham do 

mesmo grupo de interesse e preferências do legislador em questão. 

O partido político, representado pelo instrumento da liderança partidária, aparece 

então como um rótulo que se encaixa perfeitamente, uma vez considerado como um 



agrupamento de legisladores por preferências políticas similares, o que aplica-se para a 

Câmara dos Deputados segundo Kinzo (1993) e Tavares e Moya (apud Figueiredo e 

Limongi 1999). Seria possível, portanto, selecionar por partidos fontes de informação 

mais seguras, uma vez que os pares com preferências mais próximas do legislador se 

encontrarão agrupados dentro do mesmo partido. Acrescentando-se a eleição 

majoritária, teríamos ainda um fator objetivo para acreditar que, dentro daquele partido, 

o líder é o legislador com preferência mais próxima do eleitor mediano da bancada. 

Adicionalmente, a distribuição de direitos legislativos concentrada sobre as 

lideranças partidárias tomam mais fácil obter informação política sobre a preferência de 

outros legisladores, uma vez que permite a centralização dessa informação sobre as 

lideranças. Embora fosse impossível consultar isoladamente cada um deles sobre cada 

projeto da agenda, com as lideranças partidárias o número de fontes a se consultar para 

saber o número de legisladores que apóia determinada matéria legislativa reduz-se a 

uma única instância de consulta. Para o legislador tomar uma decisão bem informada, 

passa a ser crucial saber, portanto, somente a posição das lideranças e dos que não 

aderirão por meio da disciplina à posição do partido. 

4. Conclusão 

Se já são escassos os trabalhos teóricos e empíricos sobre o Congresso Brasileiro 

no volume total de publicações na área, tanto mais aqueles direcionados a circunscrever 

problemas informacionais dentro do Legislativo. 

Verificamos que, devido aos custos impostos pela informação política 

incompleta e pela informação técnica incompleta que caracteriza õ legislador brasileiro, 

a centralização de atributos informacionais na liderança do partido consiste uma solução 

para que o legislador não tome decisões desinformadas. 

As eleições diretas e majoritária da bancada de legisladores garante que o líder 

irá posicionar-se com proximidade às preferências do legislador médio dentro do 

partido, cabendo no perfil de fonte enviesada proposta por Calvert. - 

Consistindo em um legislador comum, dificilmente o líder poderia ultrapassar a 

influência que feliows congressmen (Kingdon 1989) exercem sobre seus pares através 

dos processos tipicamente americanos de cue-taking, ou seja, de dicas espaçadas ao 

longo das votações. Entretanto, os arranjos institucionais internos à Câmara dos 

Deputados entitulam o líder partidário com recursos que lhe permite não só assumir a 



função de estimar a probabilidade de aprovação como também de arregimentar grande 

quantidade de informações técnicas por meio dos esforços dos Vice-Líderes e de seus 

staffs diferenciados. 

E, embora os estatutos de alguns partidos impliquem na interferência de outros 

elementos no posicionamento da bancada, é por meio de outros recursos que influencia 

a disciplina partidária, não concorrendo com o papel informacional - tanto político 

quanto técnico - exercido pelas lideranças. 

Muitas lacunas puderam ser identificadas, não obstante, no que diz respeito à 

porção de disciplina que corresponde ao esforço e papel das lideranças. Uma delas é a 

ausência de estudos que evidenciem a dinâmica interna do partido entre cúpulas 

decisórias que atuam em diferentes arenas - isto é, entre o Diretório Nacional, 

Comissão Executiva e Liderança Parlamentar. A inexistência de estudos que venham a 

separar as esferas de atuação dos partidos também oferece obstáculos a se aferir sobre a 

real influência da liderança sobre a posição da bancada. 

Quisemos, entretanto, demonstrar que, meio a uma quantidade significativa de 

influências e circunstâncias que promovem a disciplina partidária, questões 

informacionais de fundo sustentam a centralização decisória cristalizada na liderança 

dos partidos, e que a disciplina partidária empiricamente demonstrada por Figueiredo e 

Limongi não se explica somente aos ganhos distributivos que tradicionalmente se fazem 

presentes nos embates legislativos, mas também a razões de fundo que justificam, em 

primeira instância a construção das prerrogativas institucionais atuais e atribuição de 

recursos privilegiados à liderança. Essas razões consistiriam na incerteza acerca dos 

resultados de votação, do impacto de legislações em tramitação sobre os interesses do 

legislador e no critério majoritário pelo qual a liderança partidária é eleita, revestindo-se 

do papel de agente da bancada. 
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