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Aspectos Gerais 
do

Poder Legislativo



Ao falarmos em Legislativo é preciso 

levarmos em conta...

 Poder símbolo da Democracia Representativa moderna;

 Poder fundamental para a lógica de Divisão dos Poderes;

 Inicialmente ocupado com base na lógica econômica; 

 Historicamente alvo de muitas reflexões e questionamentos filosóficos;

John Locke e Montesquieu são fundamentais aqui!



Aspectos 
Fundamentais no 

Brasil



Há um histórico desfavorável ao Legislativo 

no Brasil...

 Para compreender o Poder Legislativo é preciso, primeiro, enquadrá-lo dentro do

sistema de governo – no nosso caso, o PRESIDENCIALISMO;

 Do ponto de vista da cultura política, eterno dilema: Executivo forte x Legislativo

fraco – mas será que é assim na prática?;

 Devido ao nosso histórico político e social, durante muitos anos fomos colônia e a única

instituição mais próxima da lógica de uma representação (de poucos à época) eram as

câmaras municipais, transplantadas do modelo português de administração;

 Legislativo como instituição nacional surge no contexto do Império (Assembleia 

Geral) mas sempre enfraquecido devido ao Poder Moderador – Câmara dissolvida     

11 vezes durante o período.



Há um histórico desfavorável ao Legislativo 

no Brasil...

 Às vésperas da pressão pela independência é que o Legislativo começa a tomar mais

forma. Primeiros deputados brasileiros (97) são escolhidos em 1821, mas há

dificuldades de posse e presença em Portugal;

 Eleições no Império ocorreram e as regras de escolha eram basicamente majoritárias

em rodadas diferentes, sendo que o voto era censitário – maiores detalhes em:

“Eleições no Brasil: do Império aos dias atuais” de Jairo Nicolau;

 Organização Nacional, de fato do Parlamento, com possibilidade de criação de

Legislativos Nacionais ocorre a partir da Constituição Republicana de 1891;



Há um histórico desfavorável ao Legislativo 

no Brasil...

 No início da República Velha inicia-se um bicameralismo federal (Câmara dos Deputados e

Senado) – inspiração nos EUA. No entanto, relações são tumultuadas entre Congresso Nacional

e presidente, resultando em dissolução do Congresso em 3/11/1981;

 Com o advento da política dos governadores, em 1898, Campos Salles garante autonomia aos

grupos oligárquicos: eleições fraudulentas, voto de cabresto, coronelismo e “Comissão de

verificação dos Poderes” (governismo estadual):



Há um histórico desfavorável ao Legislativo 

no Brasil...

 Anos 1930, Vargas: dissolução do Congresso Nacional novamente, mas... Em 1932 é

aprovado o Novo Código Eleitoral que torna autônoma a Justiça Eleitoral e

estabelece o voto feminino. Nova Constituição é aprovada em 1934 após dissidências

entre as oligarquias. A partir daí é previsto o Poder Legislativo unicameral com nome

de Assembleias Legislativas Estaduais;

 Em 1937 novo fechamento do Congresso e fim das eleições no contexto do Estado

Novo, uma ditadura, que durou até 1945;

 No Pós-2ª Guerra Mundial, com a vitória dos aliados, a democracia toma fôlego: no

Brasil ocorre a promulgação de nova Constituição em 1946;



Há um histórico desfavorável ao Legislativo 

no Brasil...

 Constituição de 1946 reestabelece, mas sob novas bases sociais no país, o princípio

federativo, a autonomia para os estados e municípios, o legislativo bicameral e a

independência e união entre os Poderes;

 Na Câmara dos Deputados os representantes passam a ser eleitos pelo voto

proporcional – linhas básicas mantém-se até hoje – e com mandatos de 4 anos;

 No Senado os representantes passam a ser eleitos pelo voto majoritário e com

mandatos de 8 anos;

 Democracia vigora até o golpe de 1964, quando é declarada vaga a presidência da 

República pela Câmara dos Deputados – dentre as teses para o golpe, destaque para 

a tese da “paralisia decisória” de Wanderley Guilherme dos Santos; 



Há um histórico desfavorável ao Legislativo 

no Brasil...



Há um histórico desfavorável ao Legislativo 

no Brasil...

 Constituição de 1967 e os militares: concessão dos Atos Institucionais, como o mais

terrível deles, o AI-5 em 1968, fechando o Congresso e caçando direitos políticos:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-05-68.htm;

 Duro golpe à democracia: eleições representam pouco do ponto de vista democrático,

além de ser criado um bipartidarismo artificial;

 Retorno à democracia ocorre após o esfacelamento do regime a partir do fim de 1979

com o retorno ao pluripartidarismo e progressivo enfraquecimento do regime militar,

expresso nas “Diretas Já!” entre 1983 e 1984 que culminou com o movimento de

redemocratização a partir de 1985. Em 1988 é aprovada a nova Constituição,

demonstrando a força do Parlamento e a consagração da participação política cidadã

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-05-68.htm


O Legislativo pós-
1988 é outra 

história....



Como ficou a organização política



Aspectos Gerais do Legislativo

 Legislativo aparentemente mais frágil – cultura política de descrédito do Parlamento;

 Novamente: Executivo forte x Legislativo fraco (subserviente) – muita calma nessa hora;

 Momentos de vergonha nacional (escândalos de corrupção, como o Mensalão e a Lava Jato) em

contraste com momentos de protagonismo nacional (impeachment, reformas, formulação de

políticas públicas fundamentais, etc.);

 Baixo reconhecimento social – problemas quanto a Opinião Pública;

 Força do processo legislativo: Legislativo é quem dá a palavra final!

 Sistema eleitoral complexo para a escolha dos cargos e gerador de desafios para a lógica da

governabilidade: fragmentação partidária e a necessária montagem de coalizões partidárias

para se governar;



Representação Política – CD
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Em 2018...

Chegamos a 30 

partidos 

representados e 

um NEP próximo à 

18.



O que faz? Ou deveria fazer...

 Legislar – múltiplas espécies normativas (PL; PEC; EMENDAS;

SUBSTITUTIVOS; PLC, etc.), o que acaba por passar a ideia que “cria”

menos que o Executivo, uma vez que a agenda do Parlamento é muito ocupada

por projetos do presidente, governador e prefeitos – é preciso ampliar o que

entendemos por “criar leis” como função do Parlamento;

 Fiscalizar – o orçamento, principalmente, uma vez que é o grande responsável

pela sua correta execução, além da fiscalização cotidiana dos atos do Executivo

e da cobrança de informações fundamentais a respeito de políticas e serviços

públicos. Em caso de irregularidades, instauração de CPIs;



Legislativo que saiu das urnas em 2018...
Partido 2018 2014 Saldo 

PT 56 69 -13 

PSL 52 1 51 

PP 37 38 -1 

MDB 34 66 -32 

PSD 34 36 -2 

PR 33 34 -1 

PSB 32 34 -2 

PRB 30 21 9 

PSDB 29 54 -25 

DEM 29 21 8 

PDT 28 19 9 

SD 13 15 -2 

PODE 11 4 7 

PTB 10 25 -15 

PSOL 10 5 5 

PCdoB 9 10 -1 

PSC 8 13 -5 

PROS 8 11 -3 

PPS 8 10 -2 

Novo 8 - - 

Avante 7 1 6 

PHS 6 5 1 

PATRI 5 2 3 

PV 4 8 -4 

PRP 4 3 1 

PMN 3 3 0 

PTC 2 2 0 

DC 1 2 -1 

PPL 1 0 1 

Rede 1 - - 

PRTB 0 1 -1 

TOTAL 513   
 

Câmara dos 

Deputados

Renovação – 52%

(mais alta desde 

1990)

Mas... 72% já 

exerceram mandato 

ou função pública



Câmara dos Deputados Agora...



E no nível mais 
elementar da nossa 

democracia, nos 
Legislativos Municipais?



Fonte: Base de dados da pesquisa Representação política no nível municipal no 

Brasil, PPGCSO/UFJF, 2015.

Função
1º lugar 2º lugar

% N % N

Elaborar leis 17,8 75 14,9 62

Resolver os problemas do seu município 40,8 172 23,7 99

Resolver os problemas de seu bairro, distrito ou região 10,4 44 12,9 54

Fiscalizar a atuação do prefeito 29,4 124 39,8 166

Defender os interesses do seu partido 0 0 0,2 1

Propor emendas ao orçamento municipal 1,4 6 8,2 34

Outra função 0,2 1 0,2 1

Total 100 422 100 417

Função mais importante no exercício do mandato



Interesses prioritários % N

Dos eleitores do seu partido 4,3 18

Dos eleitores de seu bairro, distrito ou região 58,4 246

De toda população do município (não lida pelo entrevistador) 25,2 106

De determinado grupo social, religioso, econômico do município 10,9 46

Outro 1,2 5

Total 100,0 421

Interesses que representa prioritariamente 

no atual mandato

Fonte: Base de dados da pesquisa Representação política no nível municipal no 

Brasil, PPGCSO/UFJF, 2015.



Motivo da procura
1º lugar 2º lugar

% N % N

Apresentar denúncia 3,8 16 4,6 19

Conseguir alguma informação 11,7 49 12,5 51

Fazer pedidos 60,0 252 22,0 90

Dar sugestões 3,8 16 13,9 57

Fazer reclamações sobre órgãos e serviços públicos 20,2 85 46,9 192

Outro motivo 0,5 2 0,0 0

Total 100,0 420 100,0 409

Principal motivo pelo qual é procurado pelos eleitores

Fonte: Base de dados da pesquisa Representação política no nível municipal no 

Brasil, PPGCSO/UFJF, 2015.



Função 1º lugar 2º lugar 3º lugar

Apoio a causas coletivas 11,4 6,0 7,5

Emprego 21,2 15,2 12,5

Vaga em escola 0,5 2,2 3,0

Atendimento médico/ambulância/vaga em hospital 30,0 17,1 12,8

Assessoria jurídica/advogado 2,1 3,6 4,5

Melhorias na rua ou no bairro 15,5 22,7 17,3

Transporte 1,2 3,1 6,0

Dinheiro 3,6 5,3 5,3

Ajuda para tirar documentos 1,2 3,6 4,3

Ajuda para obter atendimento em órgãos públicos 3,6 10,8 18,3

Recursos materiais como gás, cesta básica, 

material escolar, material de construção
9,5 10,4 7,0

Outro 0,2 0,0 1,5

Total 100,0 100,0 100,0

Principais pedidos apresentados pelos eleitores (em %)

Fonte: Base de dados da pesquisa Representação política no nível municipal no 

Brasil, PPGCSO/UFJF, 2015.



Atividade
Raramente 

ou nunca

Algumas 

vezes

Muitas 

vezes

Apresentou projeto de lei 24,9 50,0 25,1

Apresentou emenda a projeto de lei orçamentária 32,5 47,4 20,1

Apresentou indicação ou requerimento 7,3 19,7 73,0

Apresentou moções e homenagens 42,3 36,8 20,9

Fez contato com prefeito/secretários para solicitar 

atendimento de demandas dos eleitores
11,6 23,5 64,8

Fez discurso no plenário da câmara 22,0 29,6 48,3

Solicitou a realização de uma audiência pública 58,9 27,8 13,3
Fonte: Base de dados da pesquisa Representação política no nível municipal no 

Brasil, PPGCSO/UFJF, 2015.

Frequência no desempenho de algumas atividades no 
mandato (em %)



5%

33%

53%

9%

Todos foram atendidos

A maioria foi atendida

Só uma minoria foi
atendida

Nenhum foi atendido

Fonte: Base de dados da pesquisa Representação política no nível municipal no 

Brasil, PPGCSO/UFJF, 2015.

Frequência de indicações/requerimentos que          

foram atendidos pela prefeitura/secretarias



Pedidos 
Apresenta 

PL

Apresenta 

indicação/

requerimento

Faz contato 

com prefeito/

secretários

Usa recursos 

próprios/ de 

amigos e 

familiares

Encaminha 

para órgão 

competente

Apoio a causas coletivas 16,7 47,9 20,8 2,1 12,5

Melhorias na rua/bairro 4,6 41,5 29,2 4,6 20

Ajuda para atendimento em 

órgãos públicos
1,3 33,1 26,8 19,1 19,7

Emprego 2,2 36,0 28,1 15,7 18

Pedidos individuais/materiais 1,6 11,5 24,6 42,6 19,7

Total 3,8 33,6 26,4 17,6 18,6

Tipo de pedido mais frequente x Forma de atender 
aos pedidos (agrupados por categorias e em %)

Fonte: Base de dados da pesquisa Representação política no nível municipal no 

Brasil, PPGCSO/UFJF, 2015.



Muito 
Obrigado!


