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Síntese do Bimestre 

 

 No bimestre junho-julho, 26 proposições foram transformadas em norma 

jurídica, quantidade inferior ao bimestre anterior, que registrou 31 

aprovações. 

 Das proposições aprovadas de autoria do Senado e Câmara (15), nove delas 

são de baixo impacto para o ordenamento jurídico, instituindo ou dispondo 

sobre dias (interactiano, doenças raras, leiloeiro, imigração chinesa), 

homenagens (nomes de rodovias ou cidades) ou regulamentação de 

profissão (corretor de moda e físico).  

 Neste bimestre, foram apresentadas oito novas MPVs, um número 

relativamente menor do que o registrado no bimestre anterior (14). 

 O período junho-julho registra um menor número de apresentações de PLs 

quando comparado com o bimestre abril-maio, com 418, e fevereiro-março, 

com 450. As pautas econômicas tiveram 55 casos no bimestre. 

 No bimestre foram apresentadas outras 94 proposições dos demais tipos, 

prevalecendo, novamente, os PDCs, com 52 apresentações.  

 Grande parte das proposições apresentadas desde 02 de fevereiro de 2015 

ainda está em tramitação (80,6%). Este número é um pouco inferior ao 

percentual do bimestre passado de 82,6%. 

 A poucos meses do fim desta legislatura, 9,4% das proposições 

apresentadas continuam prontas para pauta, o que equivale a 1.198 casos, 

a maioria deles de projetos de lei, com 969 registros. 

 Junho-Julho registrou a terceira maior média de movimentações de PLs 

(4.313) considerando o mesmo período das legislaturas anteriores. A maior 

continua sendo em 2010, com 6.561, seguida de 2002, com 4.625.  

 O indicador de apoio ao governo na Câmara apresentou ligeira queda. Em 

junho, o percentual foi de 75,9% e, em julho, 72,71%, sendo o mais baixo 

registrado no ano. Ainda assim, em 2018, o indicador médio de apoio 

manteve-se acima de 72%. 
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Apresentação 

 

O terceiro Relatório Bimestral de Atividades do Congresso Nacional, agora 

relativo aos meses de junho e julho,  procura aprimorar as análises dos nossos 

estudos anteriores sobre a Produção Legislativa de 1988 a 2017  e dos relatórios 

(fev-mar 2018) e (abr-mai 2018). Como nos outros casos, toda a base de dados foi 

capturada da API versão 11, fornecida pela Câmara dos Deputados através do 

sistema “Dados Abertos”2.  

Dado que este é um projeto ligado à FGV Direito Rio, dedicamos  atenção 

especial à alteração do ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, às proposições 

apresentadas e aprovadas no período. Neste relatório iniciamos uma nova seção 

que pretendemos aprimorar nas próximas edições: proposições em tramitação com 

relevante impacto futuro. Trata-se de um monitoramento constante realizado pelo 

projeto sobre proposições centrais no cenário legislativo que ainda estão em 

tramitação e cujas modificações no ordenamento jurídico impactam determinados 

temas ou interesses no Brasil. Nesta edição, utilizamos apenas proposições cujo 

impacto é de curto prazo, no caso as Medidas Provisórias. Para a próxima edição, 

adotaremos outras divisões de médio e longo prazo.   

Como já mencionado nos relatórios anteriores, utilizamos nas nossas 

análises seis tipos de proposições do legislativo3: i) Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC), ii) Projeto de Lei Complementar (PLP), iii) Projeto de Lei (PL), 

iv) Medida Provisória (MPV), v) Projeto de Lei de Conversão (PLV) e vi) Projeto de 

Decreto Legislativo (PDC). Essas proposições foram selecionadas porque 

representam os principais tipos de alteração legal e supralegal promovidas pela 

Câmara no ordenamento jurídico brasileiro. Além da análise por tipo, apresentamos 

dados segundo seu status no período analisado, agregados em seis situações: a) 

aprovada somente na Câmara; b) aprovada na Câmara e no Senado; c) aprovada 

                                                           
1 API versão 1 http://www2.camara.leg.br/transparencia/dados-abertos/dados-abertos-legislativo  
2 Agradecemos a rápida e eficiente resposta à solicitação de informação prestada pelo Núcleo de 

Assessoramento Técnico/SGM da Câmara dos Deputados.  
3 Para mais informações sobre os tipos de proposições, acessar a metodologia detalhada disponível 

no Anexo 2 do estudo sobre a Produção Legislativa de 1988 a 2017, página 76.  

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/24019/Congresso%20em%20n%c3%bameros%202017%20-%20a%20produ%c3%a7%c3%a3o%20legislativa%20do%20Brasil.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/23993/Congresso%20em%20N%c3%bameros%202018%20-%20Relat%c3%b3rio%20de%20Atividades%20do%20Congresso%20Nacional%20-%20Bimestre%20fev.-mar.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/24145
http://www2.camara.leg.br/transparencia/dados-abertos/dados-abertos-legislativo
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/24019/Congresso%20em%20n%C3%BAmeros%202017%20-%20a%20produ%C3%A7%C3%A3o%20legislativa%20do%20Brasil.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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na Câmara, Senado e Presidência, d) arquivada; e) em tramitação; f) pronta para 

pauta4.   

Na primeira seção deste relatório, apresentamos um quadro geral do que foi 

apreciado no Plenário da Câmara no terceiro bimestre legislativo de 2018, que 

compreende os meses de junho e julho. Para isso, selecionamos os principais 

acontecimentos políticos ocorridos no período que, direta ou indiretamente, ajudam 

a compreender o momento em que as proposições foram analisadas e votadas pelo 

legislativo. A segunda seção trata de um acompanhamento sistemático de 

proposições centrais e de grande impacto no cenário legislativo nacional caso 

aprovadas, mas que ainda estão em tramitação.  

A terceira seção é voltada para a produção legislativa, com o exame 

quantitativo das proposições transformadas em norma jurídica e apresentadas na 

Câmara dos Deputados no período. Em seguida, na quarta seção, analisamos os 

dados sobre o ritmo de movimentações das proposições na Câmara, comparando 

também com a série histórica do mesmo período de legislaturas anteriores. O 

relatório conclui a análise do indicador de apoio agregado da Câmara às 

proposições de interesse do Executivo. 

Boa leitura. 

 

  

                                                           
4 Elaboramos essas classificações a partir das 55 “situações” apresentadas na versão 1 da API da 

Câmara dos Deputados. Aprimoramos as classificações apresentadas em 2017. Numa versão 
mais detalhada, as classificações contêm aquelas em tramitação, prontas para pauta, arquivadas 
e aprovadas, sendo esta subdividida em aprovadas somente na Câmara ou Senado (aguardando 
a outra Casa), aprovada em ambas as Casas (aguardando Presidente de República) e sancionada.  
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Conjuntura no Legislativo 

 

Nos meses de junho e julho, o Plenário da Câmara se destacou pela 

aprovação de medidas de impacto nacional, além de matérias de interesse 

econômico estratégico para o Governo Federal e de natureza orçamentária. Neste 

bimestre, a oposição na Câmara procurou obstruir a votação de projetos da coalizão 

governista em diversas ocasiões, principalmente, nas discussões sobre a sua 

política de privatizações. Ocorreram também debates dentro da coalizão governista 

com relação às medidas de estabelecimento de preços para o frete rodoviário e em 

questões orçamentárias.  

A proximidade do calendário eleitoral e o período mais curto para apreciação 

das matérias, devido ao recesso parlamentar em julho, foram fatores que 

influenciaram a pauta do Plenário. Alguns desses efeitos foram a redução do 

número de aprovações, conforme será detalhado mais adiante, e a definição das 

matérias que entraram na pauta de votação. Nesse contexto, o Executivo foi levado 

a correr contra o tempo para manter parte da sua agenda de votações, ficando 

prejudicadas as propostas que exigiam um esforço mais concentrado para construir 

maiorias.  

Nas deliberações sobre a área econômica na Câmara dos Deputados, foi 

destaque a aprovação de medidas voltadas para o setor de energia, como a 

permissão para Petrobrás negociar áreas do pré-sal (PL 8939/2017) e a 

privatização de seis distribuidoras5 da Eletrobrás (PL 10332/2018). Ambas foram 

objeto de forte obstrução por parte de bancadas de oposição ao governo. Ainda na 

área econômica, também foram aprovadas a readmissão de empresas no 

supersimples nacional (PLP 500/2018), as novas regras para o distrato de imóveis 

(PL 1220/2015) e a regulamentação para emissão das duplicatas eletrônicas (PL 

9327/2017). As matérias foram encaminhadas para análise no Senado Federal. 

                                                           
5 Amazonas Energia; Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron), a Companhia de Eletricidade do Acre 

(Eletroacre), a Companhia Energética de Alagoas (Ceal), a Boa Vista Energia, que atende Roraima 
e a Companhia de Energia do Piauí (Cepisa). 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2158425
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2177451
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2173680
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1214970
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2166092
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2166092
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Na área de segurança, a criação do Ministério da Segurança Pública, 

proposta pela MPV 821/2018 (PLV 16/2018) foi aprovada nas duas Casas e 

sancionada com vetos pelo Presidente da República. De acordo com a Lei nº 

13690/2018, publicada no DOU no dia 11 de julho, o Ministério ficará responsável 

pela integração da segurança pública com os outros entes federativos (Distrito 

Federal, Estados e Municípios) e pela política penitenciária nacional. Também 

foram aprovadas as MPV 825/2018 (PLV 21/2018) e MPV 826/18 (PLV 14/2018), 

que liberaram recursos e o remanejamento de cargos para a segurança pública no 

Rio de Janeiro6. 

No setor de transportes, foi aprovada na Câmara a regulamentação do setor 

rodoviário de cargas (PL 1428/1999) - que também incorpora trechos da Medida 

Provisória 833/2018, estabelecendo a isenção da cobrança de pedágio para 

caminhões com eixos suspensos. Também foi aprovado na Câmara o tabelamento7 

de um preço mínimo para o frete rodoviário (MPV 832/2018 - PLV 20/2018), que 

visa assegurar a cobertura dos custos operacionais totais do transporte.  

A emenda presente no PLV 20/2018 proíbe a celebração de qualquer acordo 

ou convenção, individual ou coletivamente, no sentido de praticar fretes em valores 

inferiores aos pisos mínimos. Com essas aprovações, a Câmara validou uma parte 

do acordo assumido pelo governo em maio para o encerramento da paralisação 

nacional dos caminhoneiros em todo país. Outros pontos das demandas da 

categoria ainda precisam ser votados. 

Os parlamentares também se mobilizaram para a aprovação do auxílio 

emergencial para refugiados (MPV 827/2018 - PLV 18/2018), em razão da entrada 

massiva de imigrantes venezuelanos no país no último semestre8. Os estados 

                                                           
6 A área de segurança do estado está sob intervenção federal desde fevereiro.  
7 A tabela será definida com base nos custos do óleo diesel, dos pedágios e desgaste do veículo, e 

será revisada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Sua atualização ocorrerá 
nos em janeiro e julho, e sempre que houver variação acima de 10% no preço do óleo diesel. 

8 Estima-se que por dia 500 pessoas deixam a Venezuela pela fronteira do Brasil, e até junho mais 
de 16 mil imigrantes venezuelanos pediram refúgio só em Roraima, segundo noticiado em: 
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2018/08/06/juiz-de-roraima-manda-suspender-entrada-de-
venezuelanos-no-brasil.ghtml  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2168386
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2177284
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13690-10-julho-2018-786955-norma-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13690-10-julho-2018-786955-norma-pl.html
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2170532
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2181065
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2171969
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao;jsessionid=4AA079AAE8BD44AB08D3FCFB1A7EF3FB.proposicoesWebExterno1?idProposicao=2176169&ord=0
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16713
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2176821
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2176821
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2176819
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2181075
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2172819
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2179981
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2018/08/06/juiz-de-roraima-manda-suspender-entrada-de-venezuelanos-no-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2018/08/06/juiz-de-roraima-manda-suspender-entrada-de-venezuelanos-no-brasil.ghtml
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fronteiriços de Roraima e Amazonas são os principais atingidos9. A proposição foi 

aprovada e transformada em norma jurídica, Lei nº 13.708/2018. 

Por fim, as discussões da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO)10 dominaram 

a última semana de deliberações do mês de junho, ocorrida em sessão conjunta 

com o Senado Federal. A redação final da LDO foi aprovada no dia 11 de julho e 

remetida à sanção presidencial. Após a aprovação da LDO (PLN 2/2018) para o 

ano 2019, a Câmara dos Deputados entrou em recesso parlamentar. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
9  Eles enfrentam severas dificuldades geradas pela sobrecarga dos serviços públicos, como saúde 

e segurança, entre outros problemas.  
10 De acordo com as premissas anunciadas no relatório final da LDO, as medidas teriam como 

objetivo central o enfrentamento do endividamento público da União. Deste modo, as diretrizes 
orçamentárias para 2019, presentes no substitutivo de Dalírio Beber (PSDB/SC), têm como foco o 
aumento da arrecadação, o corte de despesas e o enfrentamento do que o relator avaliou como a 
raiz do problema: o aumento do gasto obrigatório. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1677255&filename=Tramitacao-PLN+2/2018+CN
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2172084
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Proposições em tramitação com relevante impacto futuro 

 

Neste terceiro relatório, a equipe do Congresso em Números passa a 

acompanhar as proposições em estágio de tramitação que tenham relevante 

impacto futuro em áreas consideradas estratégicas para o país. Essa seção servirá 

como um prognóstico de importantes mudanças legislativas que podem vir a alterar 

o ordenamento jurídico brasileiro no futuro próximo.  

Para este relatório, focamos o mapeamento apenas nas Medidas Provisórias 

(MPVs)11, dado seu caráter de relevância ou urgência. Como sabemos, esse 

instrumento de uso exclusivo da Presidência da República altera o ordenamento 

jurídico no momento de sua edição, sem prévia tramitação legislativa. Somente 

após a sua edição é que o Legislativo passa a discutir o seu conteúdo, tendo até 60 

dias para votar12.  

Até 31/07/2018, 17 MPVs estavam em tramitação, sendo que até o 

fechamento desta edição em 20/08/2018, a MPV 827/2018 foi transformada na Lei 

Ordinária nº 13.708/2018. As MPVs 831, 833 e 837 de 2018 aguardam sanção. 

Neste bimestre (junho-julho), foram apresentadas oito novas MPVs, um número 

relativamente menor do que o registrado no bimestre anterior (14, sendo que nove 

foram apresentadas na última semana de maio, em meio à greve dos 

caminhoneiros). 

A tabela 01 apresenta um resumo das MPVs em tramitação, agrupadas 

segundo a repercussão temática, com breve indexação e os principais andamentos 

ocorridos no bimestre. Como é possível observar, o tema “transporte” possui o 

maior número de Medidas Provisórias editadas no bimestre (4), seguido de 

tributação e assuntos econômicos, cada um com três MPVs respectivamente. 

 

 

Tabela 01 - Medidas Provisórias em tramitação nos meses de junho e julho de 2018  

                                                           
11 Medida provisória (MPV): Ato normativo de iniciativa exclusiva do Presidente da República, com 

força de lei, que pode ser expedido em caso de urgência e relevância. Produz efeitos imediatos, 
mas depende de aprovação do Congresso Nacional para transformação definitiva em lei (Fonte: 
Glossário do Portal da Câmara dos Deputados). CFRB/Art. 62. 

12 O prazo pode ser prorrogado por mais 60 dias. 
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TEMA 
NÚMERO E 

APRESENTAÇÃO 
INDEXAÇÃO ANDAMENTO BIMESTRAL 

Saúde 
MPV 827/2018 
(20.04.2018) 

Direitos de agentes comunitários 
de saúde e de combate às 

endemias 

Aprovado na forma do PLC nº 
18, de 2018.  

Lei 13.708/2018 

Tributação 

MPV 828/2018 
(30.04.2018) 

Prorrogação de prazo de adesão 
ao Programa de Regularização 

Tributária Rural (PRR) 

Prorrogada a vigência 
(em 21/06/2018). 

MPV 834/2018 
(30.05.2018) 

Prorrogação de prazo de adesão 
ao PRR 

Prorrogada a vigência 
(para outubro/2018). 

MPV 836/2018 
(30.05.2018) 

Revoga o Regime Especial da 
Indústria Química (REIQ), que 

estabelece alíquotas reduzidas nas 
operações com nafta e outros 
produtos destinados a centrais 

petroquímicas 

Comissão Mista constituída 

Economia 

MPV 830/2018 
(22.05.2018) 

Extingue o Fundo Soberano do 
Brasil (FSB) 

Prorrogada a vigência  
(em 11/07/2018). 

MPV 838/2018 
(30.05.2018) 

Regula a concessão de subvenção 
econômica à comercialização de 

óleo diesel 

Comissão Mista constituída.  
Recebido o PLV nº 23, de 2018 

em agosto. 

MPV 839/2018 
(30.05.2018) 

Abre crédito extraordinário em 
favor de Ministérios de Minas e 

Energia e da Defesa 

Tramitação na Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos 

e Fiscalização (CMO) 

Transporte 

MPV 831/2018 
(27.05.2018) 

Autoriza a contratação direta pela 
Conab de cooperativas e 

associações de transportadores 
autônomos de cargas 

Recebido o PLV n.º 22, de 2018.  
Aprovado em agosto, aguarda 

sanção. 

MPV 833/2018 
(27.05.2018) 

Dispensa a cobrança de pedágio 
sobre eixos suspensos de veículos 

de transporte de cargas que 
circularem vazios 

Recebido o PLV n.º 17, de 2018.  
Aprovado em agosto, aguarda 

sanção. 

MPV 843/2018 
(06.07.2018) 

Estabelece requisitos para a 
comercialização de veículos, cria o 
Programa Rota 2030 - Mobilidade e 
Logística e dispõe sobre o regime 

tributário de autopeças não 
produzidas. 

Publicação no DOU. 
Constituição da Comissão Mista. 

MPV 845/2018 
(20.07.2018) 

Institui o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Ferroviário 

Publicação no DOU. 
Constituição da Comissão Mista. 

 
Agricultura 

MPV 835/2018 
(30.05.2018) 

Autoriza o acesso aos estoques de 
milho em grãos aos criadores de 

aves e suínos e indústrias de 
processamento de ração animal 

Comissão Mista constituída 

MPV 842/2018 
(25.06.2018) 

Concede rebate para liquidação de 
operações de crédito do Pronaf 

Publicação no DOU. 
Constituição da Comissão Mista. 

Segurança 
Pública 

MPV 837/2018 
(30.05.2018) 

Institui indenização ao integrante 
da Carreira de Policial Rodoviário 

Federal 

Recebido o PLV n.º 19, de 2018.  
Votado em agosto, aguarda 

sanção. 

MPV 841/2018 
(12.06.2018) 

Dispõe sobre o Fundo Nacional de 
Segurança Pública e sobre a 

destinação do produto da 
arrecadação das loterias 

Publicação no DOU. 
Constituição da Comissão Mista. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2172819
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2173650
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2177152
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2177274
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2175883
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2177277
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2177278
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2176815
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2176821
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2181260
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2182065
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2177157
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2180050
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2177276
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2178475
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Admin. 
Pública 

MPV 840/2018 
(06.06.2018) 

Cria cargos em comissão do DAS 
(Grupo-Direção e Assessoramento 

Superiores) 

Publicação no DOU. 
Constituição da Comissão Mista. 

Recursos 
Hídricos 

MPV 844/2018 
(09.07.2018) 

Atualiza o marco legal do 
saneamento básico e atribui a ANA 
a competência para editar normas 

sobre o serviço de saneamento 

Publicação no DOU. 
Constituição da Comissão Mista. 

 

 

Produção legislativa  
 

Nesta seção, analisamos dados relacionados à produção legislativa, tendo 

como parâmetro a base fornecida pela Câmara dos Deputados, com foco nos 

meses de junho e julho de 2018. As análises terão duas subdivisões: aprovadas e 

apresentadas. As proposições são referentes à série histórica da 55ª Legislatura 

(desde 2015), mas há também comparações com o mesmo bimestre do quarto ano 

das legislaturas anteriores13, já que a produção legislativa também apresenta 

sazonalidade. Trata-se, portanto, de uma seção que procura identificar o ritmo e as 

tendências da produção legislativa, considerando comparativos em diferentes 

momentos da série. 

Como será possível observar, apresentamos também os dados segundo os 

temas das proposições. O objetivo é identificar quais as áreas de interesse na 

apresentação e na aprovação, bem como investigar possíveis comportamentos 

relevantes a partir da base de dados. Concluímos a seção com uma análise 

agregada da situação atual das proposições apresentadas no início desta 

Legislatura.   

                                                           
13 Meses de Junho e Julho dos anos de 2014, 2010, 2006, 2002, 1998, 1994, 1990. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2177888
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2181294
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Proposições aprovadas e transformadas em Lei Ordinária 
 

No bimestre junho-julho, 26 proposições foram transformadas em norma 

jurídica, quantidade inferior ao bimestre anterior, que registrou 31 aprovações. A 

lista detalhada está disponível no anexo deste Relatório Bimestral (Anexo 1).   

 
Tabela 01 - Proposições transformadas em norma jurídica nos meses de junho e julho de 2018 em  
razão da autoria 

 

Autoria PLP PL MPV/PLV PDC Total 

Câmara do Deputados - 9 - - 9 

Senado Federal - 6 - - 6 

Poder Executivo - 3 8 - 11 

Total - 18 8 - 26 

  

Duas MPVs foram sancionadas entre junho e julho: MPV 820/18/PLV 13/18 

e a MPV 821/18/PLV 16-18. A primeira, dispõe sobre medidas de assistência 

emergencial para imigrantes refugiados em situação de vulnerabilidade, decorrente 

de crise humanitária. A segunda, cria o Ministério da Segurança Pública e 

transforma o Ministério da Justiça e Segurança Pública em Ministério da Justiça. 

Também proveniente da Câmara dos Deputados, destaca-se e Lei nº 13.676/2018 

que “assegura a defesa oral nos tribunais na sessão do julgamento do mérito ou do 

pedido de mandado de segurança”. 

Das proposições de autoria do Senado e Câmara (15), nove delas são de 

baixo impacto para o ordenamento jurídico, instituindo ou dispondo sobre dias 

(interactiano, doenças raras, leiloeiro, imigração chinesa), homenagens (nomes de 

rodovias ou cidades) ou regulamentação de profissão (corretor de moda e físico).  

Dos seis restantes, de autoria da Câmara, destaca-se a alteração dos art. 16 

da Lei 12.016/2009 para permitir a sustentação oral do pedido liminar na sessão de 

julgamento nos mandados de segurança individuais e coletivos, bem como a 

alteração das Leis 8.987/1995, 9.427/1996 e 9.472/1997 para tornar obrigatória a 

divulgação de tabela com a evolução do valor da tarifa e do preço praticados pelas 

concessionárias e prestadoras de serviços públicos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13668.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13669.htm
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Já pelo Senado Federal, destaca-se a Lei nº 13.688/2018, que altera os arts. 

45 e 69 (Estatuto da OAB), dispondo que “os atos conclusivos dos órgãos da OAB, 

salvo quando reservados ou de administração interna, devem ser publicados na 

imprensa oficial ou afixados no fórum, na íntegra ou em resumo” e que “a publicação 

em imprensa oficial do ato ou da decisão, inicia-se no primeiro dia útil seguinte”. 

 

 

Proposições apresentadas pela Câmara dos Deputados 

 

Quanto ao conjunto das proposições apresentadas nesta legislatura, o 

Gráfico 01 mostra o número mensal até o bimestre junho-julho da Câmara dos 

Deputados. As colunas no gráfico representam cada um dos meses incluídos no 

intervalo de tempo que vai do início da abertura dos trabalhos legislativos, em 02 

de fevereiro de 2015, até 31 de julho de 2018. Neles, podemos verificar a tendência 

do total de Projetos de Lei (Gráfico 01) e do conjunto dos demais tipos de 

proposições - PEC, PLP, MPV, PLV, PDC (Gráfico 02) - desde o início desta 

legislatura.  

 
Gráfico 01 - Quantidade de Projetos de Lei (PLs) apresentados mensalmente na 55ª Legislatura  

 

Legenda: Total de PLs apresentados na atual legislatura (55ª). Cada barra representa o número 
registrado a cada mês até julho de 2018 
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No bimestre de junho-julho de 2018 foram apresentados 307 PLs, o número 

mais baixo entre os anos da atual legislatura. As apresentações de PLs em junho-

julho revelam queda ao longo dos anos, tendo seu pico em 2015, com 700 

apresentações, seguido de 428 em 2016, e 346, em 2017. No ano de 2018, o 

bimestre também tem um número menor de apresentações quando comparado ao 

bimestre anterior (abril-maio), com 418 apresentações, e fevereiro-março, com 450, 

influenciado principalmente pelo recesso Legislativo no período de julho. O número 

de PLs apresentados no bimestre representa 76,6% do total de proposições 

apresentadas.  

No Gráfico 02, podemos observar o número de apresentações dos demais 

tipos de proposições na atual legislatura. Em junho-julho foram 94 proposições dos 

demais tipos, prevalecendo, assim como na maioria dos meses da atual legislatura, 

o número de PDCs, com 52 apresentações (13% do total). O número de 

apresentações dos demais tipos em junho-julho de 2018 teve um aumento de 6,8% 

em comparação com junho-julho de 2017, com 88 proposições, o menor número 

observado no bimestre dentre os 4 anos de legislatura. 

 

Gráfico 02 - Quantidade de proposições apresentadas mensalmente (exceto PLs) na 55ª 
Legislatura 

 

Legenda: Total de proposições apresentadas na atual legislatura, e referindo-se apenas a PDCs, 
PLVs, MPVs, PLPs e PECs . Cada barra representa o número registrado no mês. 

 

A seguir, no Gráfico 03, apresentamos comparativo das apresentações do 

bimestre (junho-julho) com os mesmos meses do quarto ano das Legislaturas 
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passadas. O objetivo é poder comparar os dados com um momento semelhante 

das legislaturas anteriores, isto é, em ano de eleições gerais14.   

 
Gráfico 03 - Quantidade de PLs apresentados nos meses de junho e julho do quarto ano das 

Legislaturas 48 a 55 

 

Legenda: Gráfico exibe o total de PLs apresentados na Câmara dos Deputados, considerando o 

bimestre junho-julho do último ano de cada legislatura 

 

Como vimos no Gráfico 01, que trata dos totais de PLs apresentados em 

toda legislatura, 2018 registra a menor média dentro da 55ª Legislatura. Quando 

analisamos os totais de apresentações considerando o bimestre junho-julho deste 

ano, no comparativo com o último ano das demais legislaturas, a perspectiva se 

altera. O bimestre junho-julho de 2018 passa a registrar a segunda maior média, 

perdendo apenas para o mesmo período de 1990.  

Pelos dados, o recorde continua sendo o bimestre de 1990, com 363 

proposições. Entre 1994 e 1998, a quantidade de PLs para os meses junho-julho 

teve média de 117 proposições. A partir de 2002, esse número se estabiliza em 

torno de 220 apresentações e, na atual legislatura, registra a segunda número de 

todas as legislaturas, com 307 proposições. Esse comportamento se explica, em 

parte, pelo volume crescente de proposições apresentadas pela atual legislatura, 

                                                           
14 São as eleições realizadas simultaneamente em todo o país para eleger o presidente e o vice-

presidente da República, os governadores e seus vices, senadores, deputados federais e 
estaduais. Fonte: Glossário do Senado Federal.  



 

  

16 

dado já observado nos outros relatórios. A 55ª registra até agora mais de 10,5 mil 

PLs e, quando considerados os outros tipos de proposições legais/supra legais, o 

total chega a mais de 12 mil, volume que supera as legislaturas anteriores. É um 

fenômeno sobre o qual ainda discutimos suas possíveis hipóteses explicativas. 

No caso das demais proposições (PDC, PVL, MPV, PLP e PEC) temos o 

seguinte comportamento. O comparativo bimestre a bimestre ilustrado no Gráfico 

04, mostra que 2002 registrou o maior total de proposições (356). Nas legislaturas 

seguintes, os meses de junho-julho registram tendência de queda. Em 2018, esses 

números voltaram a subir, com 94 proposições ao todo para junho-julho, um 

aumento de 161% comparado à 54ª Legislatura.   

 

Gráfico 04 - Quantidade de Proposições apresentadas nos meses de junho e julho do quarto ano 
das Legislaturas 48 a 55

 
Legenda: Gráfico exibe o total de proposições apresentadas na Câmara dos Deputados, 

considerando o bimestre junho-julho do último ano de cada legislatura 

 

É importante observar que, embora a alteração da Constituição via Emenda 

Constitucional esteja proibida devido a aprovação da intervenção federal através do 

Decreto Legislativo 10/2018 em 16 de fevereiro, houve 16 novas apresentações de 

(PECs) no bimestre junho-julho. Desde o início de 2018, já são 39 PECs 

apresentadas em 125 dias de trabalhos legislativos15, média de uma a cada três 

                                                           
15 Foram considerados como dias de trabalho legislativo o os dias úteis compreendidos entre 

02/02/2018 e 31/07/2018.   

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2018/decretolegislativo-10-20-fevereiro-2018-786181-norma-pl.html
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dias. Emr resumo, a tabela abaixo apresenta a situação atual das proposições 

proposta apenas nesta legislatura (55ª)16. Esse dado é importante porque ele 

informa de maneira desagregada o status de cada um dos seis tipos de proposições 

que monitoramos.  

 

Tabela 03 - Situação atual das proposições apresentadas  
na 55ª Legislatura da Câmara dos Deputados 

 

 PEC PLP PL MPV PLV PDC Total % 

Aprovada somente na Câmara 1 0 132 5 0 88 226 1,78% 

Aprovada na Câmara e Senado 0 1 9 7 0 0 17 0,13% 

Transformada em norma jurídica 8 9 124 100 0 221 462 3,63% 

Em tramitação 340 430 8.843 14 86 556 10.269 80,68% 

Pronta para Pauta 75 58 969 0 0 96 1.198 9,41% 

Arquivada 8 23 469 26 0 30 556 4,37% 

Total 432 521 10.546 152 86 991 12.728 100% 

 
Legenda: Tabela mostra o número de proposições em cada situação no bimestre de junho-julho. 

São consideradas somente as proposições apresentadas durante a 55ª Legislatura. 

 

Podemos notar que grande parte das proposições apresentadas desde 02 

de fevereiro de 2015 ainda está em tramitação (80,6%). Este número é um pouco 

inferior ao percentual do bimestre passado de 82,6%. O número de proposições 

arquivadas praticamente não se alterou. Dos seis tipos, apenas três tiveram 

variação na quantidade de arquivamentos em relação ao bimestre anterior. Os PLs 

passaram de 451 para 469, as MPVs, de 23 para 26 e os PDCs, de 28 para 30. As 

demais permaneceram sem alteração.  

É importante acrescentar que a poucos meses do fim desta legislatura, 9,4% 

das proposições apresentadas continuam prontas para pauta, o que equivale a 

1.198 casos, a maioria deles de projetos de lei, com 969 registros. Caso decidisse 

zerar esse estoque hoje, a Câmara dos deputados teria que votar 242 PLs por mês, 

ou seja, aproximadamente oito por dia, inclusive aos sábados e domingos.  

                                                           
16 Como marco para as análises, utilizou-se o período compreendido entre 01/02/2015 e 31/07/2018, 

sendo este dia utilizado para o status (situação) das proposições. 
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De maneira geral, apesar de verificarmos um comportamento estável na 

produção do Congresso para a 55ª Legislatura, é possível observar um aumento de 

apresentações no bimestre junho-julho em comparação com o bimestre anterior. 

Isso se deve, sobretudo, à quantidade de proposições em tramitação ou pronta para 

a pauta. No caso das PECs, na qual o número de transformadas em norma jurídica 

é igual ao de arquivadas, percebe-se um comportamento da Câmara dos 

Deputados em não arquivar proposições. Nas PECs, por exemplo, apenas 1,85% 

das 432 apresentadas desde 2015 foram arquivadas. No total, em todas as 

proposições legais/supralegais, esse percentual sobe para apenas 4,37%. 

 
Tabela 04 - Variação bimestral da situação das proposições apresentadas  

na 55ª Legislatura da Câmara dos Deputados 

  Fev-Mar Abr-Mai Jun-Jul 
Var Jun-Jul / 
Abr-Mai % 

PEC 

Em tramitação 394 405 416 2,72% 

Aprovadas 8 8 8 0% 

Arquivadas 8 8 8 0% 

PLP 

Em tramitação 456 484 489 1,03% 

Aprovadas 8 8 9 12,50% 

Arquivadas 23 23 23 0% 

PL 

Em tramitação 9.383 9.771 9.953 1,86% 

Aprovadas 110 113 124 9,73% 

Arquivadas 425 451 469 3,99% 

MPV/PLV 

Em tramitação 30 30 26 -13,33% 

Aprovadas 90 92 100 8,70% 

Arquivadas 21 23 26 13,04% 

PDC 

Em tramitação 676 712 740 3,93% 

Aprovadas 201 219 221 0,91% 

Arquivadas 28 28 30 7,14% 

Total - 10.790 11.206 12.728 13,58% 

Legenda: Tabela mostra o número de proposições por situação nos bimestres de 2018. As 
situações “Em tramitação”, “Pronta para Pauta”, “Aprovada na Câmara” e “Aprovada na Câmara e 
Senado” da Tabela 05 são agrupadas na categoria “Em tramitação”. A variação percentual de uma 
categoria corresponde à variação do número de proposições nessa categoria no bimestre atual em 

relação ao bimestre imediatamente anterior. 

 

Como mostra a tabela 04, os maiores percentuais de aumento estão na 

quantidade total de proposições legais/supralegais e também no número de 

aprovações de PLPs e MPVs. No caso de proposições legais/supralegais, essa 
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variação está de acordo com o que já mencionamos anteriormente: a 55ª 

Legislatura tem sido a que mais tenta modificar o ordenamento jurídico, 

especialmente na apresentação de proposições. Já no caso de PLPs e MPVs, nota-

se que poucas aprovações produziram uma variação considerável em razão do total 

ser relativamente baixo. Os PLs, por exemplo, contaram com 182 novos casos de 

status “em tramitação” neste bimestre, com variação de apenas 1,86%. Já em 

arquivados, apesar de não terem um número absoluto expressivo, as MPVs/PLVs 

foram os que apresentaram maior variação relativa, com 13,04% de variação em 

relação ao bimestre anterior. 

Portanto, como verificado nos Relatórios Bimestrais anteriores (fevereiro-

março; abril-maio) de 2018, percebe-se que a variação bimestral das proposições 

em tramitação é superior à soma das arquivadas e aprovadas, o que indica um 

acúmulo de estoque de proposições para os próximos meses. Esse cenário 

corrobora o dado discutimos anteriormente que indicou um número expressivo de 

PLs prontos para serem votados. 

 

 

Movimentação legislativa  

 

A movimentação legislativa considera a soma de todas as movimentações 

em todas as proposições legais/supralegais. Por movimentação denominamos cada 

movimento individual em cada proposição analisada. Dessa forma, os dados sobre 

essas movimentações sugerem o ritmo dos trabalhos nas comissões, Mesa e 

Plenário. Os dois gráficos abaixo apresentam a série histórica desde 1988 até julho 

de 2018 (Gráfico 05), e também o bimestre junho-julho na comparação com os 

anteriores dos quartos anos das Legislaturas (Gráfico 06).  
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Gráfico 05 - Quantidade de movimentações em Projetos de Lei (PLs) na 55ª Legislatura 

 

Legenda: Gráfico exibe o total de movimentações dos Projetos de Lei por mês desde o início da 

55ª Legislatura  

 

 

Gráfico 06 - Quantidade de movimentações nas demais proposições mensalmente na 55ª 
Legislatura até o mês de julho de 2018 

 
Legenda: Gráfico exibe o total de movimentações das proposições por mês desde o início da 55ª 

Legislatura. Cada barra registra o número no mês, considerando PDC, PLV, MPV, PLP e PEC. 

 

A movimentação dos Projetos de Lei é bem superior a das demais 

proposições, chegando a alcançar isoladamente o quádruplo da soma de todas as 

demais movimentações. Esse comportamento está associado ao total de PLs 

apresentados, que costuma ser sempre maior que os outros tipos de proposições. 

Uma outra observação geral na série é que o ritmo de movimentações é maior no 

início da legislatura, apresentando, nos anos seguintes da legislatura, um ritmo 

menor.  
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Em 2018, o total de movimentação de PLs registra um total menor do que os 

demais anos da 55ª Legislatura. Esse mesmo comportamento se repete nos demais 

tipos de proposições, como PDCs, PLVs e MPVs. Parte do grande número de 

movimentações no primeiro ano deve-se, certamente, à possibilidade de 

desarquivamento das proposições arquivadas na Legislatura anterior17, o que 

amplia a quantidade de movimentações na Câmara.  

No Gráfico 07, que trata dos bimestres segundo o último ano das legislaturas, 

o comparativo dos dados mostra que a 55ª Legislatura apresenta um aumento do 

total de movimentações de PLs. Esta é a terceira maior média do bimestre, com 

4.313 movimentações. A maior continua sendo em 2010, com 6.561, seguida de 

2002, com 4.625. Vale notar que o bimestre 2018 têm média superior ao mesmo 

período de 2014. 

Gráfico 07 - Número de movimentações nos Projetos de Lei nos meses de junho e julho do quarto 

ano da 48ª a 55ª Legislatura 

 
Legenda: Gráfico exibe o total de movimentações dos PLs considerando o bimestre junho-julho do 

último ano de cada legislatura. 

 

 

No Gráfico 08, apresentamos o número de movimentações dos demais tipos 

de proposições. O aumento das movimentações de PLs não é visto nos demais 

                                                           
17 Art. 105, RICD, p. único: A proposição poderá ser desarquivada mediante requerimento do Autor, 

ou Autores, dentro dos primeiros cento e oitenta dias da primeira sessão legislativa ordinária da 
legislatura subseqüente, retomando a tramitação desde o estágio em que se encontrava. 
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tipos. O ritmo apresenta ligeira queda em relação ao mesmo período de 2014. O 

pico com o maior número dessas movimentações ocorreu nos anos de 2002, com 

4.903, seguido por 2010, com 3.852, no bimestre em análise.  

 

Gráfico 08 - Quantidade de movimentações nas demais proposições nos meses de junho e julho 
do quarto ano das Legislaturas 48 a 55 

 
Legenda: Gráfico exibe o total de movimentações dos PLs considerando o bimestre junho-julho do 

último ano de cada legislatura. Cada barra registra o número por mês, considerando os tipos PDC, 

PLV, MPV, PLP e PEC. 

 

Quanto à variação de movimentações e apresentações dos demais tipos em 

relação à legislatura anterior, observamos um comportamento oposto. Apesar das 

movimentações dos demais tipos de proposições em junho-julho de 2018 terem 

apresentado uma variação negativa de -51,45% em relação ao mesmo período de 

2014 (último ano da legislatura anterior), a variação nas apresentações foi positiva, 

de 161,11%. Ou seja, o número de apresentações mais que dobrou, porém o 

número de movimentações caiu pela metade.  

Esse dado sugere que é possível fazer associação entre volume de trabalho, 

em razão de mais proposições para serem analisadas e discutidas, e a capacidade 

da Câmara de fazer andar essas proposições. Em outros termos, a vontade dos 

parlamentares em promover mais e mais mudanças no ordenamento jurídico 

brasileiro acaba por produzir um gargalo operacional no interior da Câmara, 
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gerando um efeito contrário, isto é, com menos mudanças no ordenamento. Esse é 

uma hipótese que vamos explorar nos nossos estudos seguintes. 

 

Por fim, o gráfico 09 apresenta os Órgãos da Câmara dos Deputados com 

mais movimentação no bimestre junho-julho. Notamos quatro faixas de atividade: a 

primeira, pelas comissões permanentes, ocupa grande parte das movimentações. 

A CCJC aparece na segunda faixa perto de mil movimentações no bimestre. Esse 

destaque se deve à grande importância dessa Comissão no processo legislativo, 

especialmente no tocante à constitucionalidade das proposições e a verificação de 

requisitos procedimentais. Na terceira faixa, encontram-se Plenário, CFT e Mesa. 

Por fim, as Comissões Administrativas e Temporárias aparecem ao final com menor 

número de movimentações. 

 

Gráfico 09 - Quantidade de movimentações nas proposições legais/supralegais no bimestre junho-
julho nos Órgãos da Câmara dos Deputados

 
Legenda: Total de movimentações por Órgãos da Câmara dos Deputados considerando o 

bimestre junho-julho de 2018. Cada barra registra o número por mês, considerando os tipos PDC, 

PLV, MPV, PLP e PEC. 

 

 

 

 



 

 

Temas 

 

Na análise de tematização das proposições, obtida através da ferramenta 

Support Vector Machine (SVM) classification18, reduzimos os 42 assuntos da base 

em quatro macrotemas: Administração Pública, Econômica, Social e Homenagens 

e Datas Comemorativas. Os temas das proposições apresentadas tiveram a 

seguinte distribuição histórica, conforme o Gráfico 10. 

 

 
Gráfico 10 - Quantidade de Proposições apresentadas mensalmente na 55ª Legislatura até o mês 

de julho de 2018 
 

 
Legenda: Gráfico exibe o total de proposições apresentadas na Câmara dos Deputados na atual 
legislatura (55ª) segundo os temas. Cada barra representa o número registrado a cada mês até 

julho de 2018. 
 

Como pode ser observado, a maioria das proposições apresentadas desde 

2015 tratam do tema social, seguidas das econômicas. Este comportamento é 

esperado em razão da quantidade temas abrangidos pelo macrotema “Social” 

utilizado na nossa classificação. Esse modelo de identificação dos temas, ainda em 

fase de aperfeiçoamento, indica que o social é um dos mais regulados pelos(as) 

parlamentares dado que sua média mensal de apresentação é quase oito vezes 

maior que a média mensal da administração pública. No gráfico abaixo 

                                                           
18 Essa ferramenta foi apresentada no relatório de abril-maio de 2018. Para mais informações, 

consultar a tabela no Anexo 3 deste Relatório.  
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apresentamos a comparação deste bimestre junho-julho de 2018 com os demais 

bimestres do quarto ano das legislaturas anteriores. 

 
Gráfico 11 - Quantidade de Proposições apresentadas nos meses 

 de junho e julho em razão dos temas 

 
Legenda: Gráfico exibe o total de proposições apresentadas na Câmara dos Deputados no 

bimestre junho-julho, considerando o último ano da legislatura, segundo os temas. 

 

Vale destacar que, no mês de junho de 2018, as pautas econômicas tiveram 

maior número de apresentação desde a redemocratização, com total de 55 casos 

no bimestre. Observando o bimestre das legislaturas anteriores, nota-se que as 

apresentações vêm crescendo gradualmente, somando 11 casos do tema em 1994, 

21 em 1998, 33 em 2002 e 2006, 38 em 2010 e 37 em 2014. 

Tanto o tema da Administração Pública, quanto o tema de homenagens e 

datas comemorativas, seguiram a tendência estável observada a partir de 2002. 

Ocupam-se de poucas proposições (17,5 e 12, respectivamente) no período junho-

julho de 2018.  
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Indicador de apoio ao Governo  

 

O indicador de apoio do Governo na Câmara dos Deputados, ferramenta de 

estudos elaborada em 2017 pelo Congresso em Números19, é uma instrumento que 

pode ser usado pela comunidade profissional, científica e sociedade civil para 

examinar como o legislativo tem reagido às medidas apresentadas pelo Executivo. 

Quanto maior o indicador, mais os deputados e deputadas estão seguindo a 

orientação na votação das proposições. Como a literatura especializada aponta, o 

Executivo, quando realiza um bom gerenciamento dos membros de sua coalizão, 

pode organizar o debate e as proposições que serão discutidas e, muito 

provavelmente, aprovadas no Congresso Nacional.  

Conforme já observado, de uma maneira geral, o apoio ao governo 

apresenta relativa estabilidade no tempo considerando o comparativo com o mesmo 

bimestre de anos anteriores. Os percentuais ilustrados pelo Gráfico 10 (abaixo), 

assim como nos bimestres anteriores, variam pouco, ficando em aproximadamente 

72%, tendo registrado teto de 81,81%. Os casos em que as taxas não são 

observadas indicam que não houve orientação do governo20 para as votações do 

respectivo período. Observamos esse caso em junho e julho de 2002, e junho de 

2010, períodos nos quais não houve manifestação de orientação de voto por parte 

da liderança do governo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19Para mais informações sobre a metodologia de elaboração do indicador, consultar o estudo 

publicado pelo Congresso em Números em 2018 sobre "A produção legislativa do Brasil de 1988 
a 2017”, disponível no repositório digital da FGV através do link: http://hdl.handle.net/10438/24019  

20Na base fornecida pelo Portal de Dados Abertos da Câmara dos Deputados, a orientação do 
governo numa votação, assim como a orientação das bancadas dos partidos, é indicada no 
campo orientacaoBancada, na qual o governo é representado pela sigla “GOV”’. 

http://hdl.handle.net/10438/24019
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Gráfico 12 - Indicador médio de apoio do Governo na Câmara dos Deputados (1999-2018) em 
anos eleitorais 

  
Legenda: Gráfico apresenta o indicador médio de apoio dos deputados ao governo desde 2002, 

considerando os meses de junho e julho. 

 

O comparativo anual realça essa estabilidade, com ligeira tendência de 

queda ao longo do ano. No primeiro bimestre, o indicador permaneceu praticamente 

estável, saindo de 77,53%, em fevereiro, para 77,89% em março. No segundo, após 

registrar o seu pico de 78,57% em abril, o indicador sofre uma ligeira queda em 

maio para 77,39%. Em junho, o índice atinge 75,9% e, em julho, 72,71%, sendo o 

mais baixo registrado no ano. Ainda assim, em 2018, o indicador médio de apoio 

ao Governo na Câmara esteve acima de 72%. 

 

Gráfico 13 - Indicador médio de apoio do Governo na Câmara dos Deputados (2015-2018) 

 
Legenda: Gráfico mostra indicador médio de apoio dos deputados ao governo durante a 55ª 

Legislatura, desde janeiro de 2015 até julho de 2018. 
 



 

  

5 

No agregado da 55ª Legislatura (gráfico 11), como já observado, os anos de 

2015 e 2016 representaram períodos de instabilidade no apoio da Câmara ao 

Governo. Após a Presidência ser assumida por Michel Temer, o índice manteve-se 

estável e alto, em torno de 77%. Os menores índices (em torno de 70%) foram 

registrados em maio de 2017, quando a Procuradoria Geral da República 

apresentou denúncia contra o Presidente Temer, e no mês de julho deste ano, pela 

quantidade mais baixa de apresentações e movimentações.  

Este foi, portanto, o terceiro relatório bimestral do Congresso em Números. 

Nas próximas edições, continuaremos aprimorando os dados e a interpretações das 

séries sobre as proposições apresentadas e em tramitação na Câmara e Senado 

Federal, bem como sobre os temas, movimentações e indicador de apoio ao 

Governo, com o objetivo de ter um documento com dados sistemáticos sobre a 

produção de normas no Congresso. 

 

Para entrar em contato 

Rogerio Sganzerla 
(21) 3799-5573 

rogerio.sganzerla@fgv.br 

Fábio Vasconcellos 
(21) 3799-5365 
fabio.vasconcellos@fgv.br 
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Anexo 1 - Detalhes sobre as proposições aprovadas nos meses 
de junho e julho de 2018 

 
Tabela 01 - Proposições transformadas em norma jurídica nos meses de junho e julho de 2018 de 

autoria da Presidência da República 
 

Presidência da República. Total: 11 

Lei Ordinária nº 
13,671, de 05/06/2018 

Altera o Anexo V à Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018, que estima a receita e fixa a 
despesa da União para o exercício de 2018. 

Lei Ordinária nº 
13,672, de 05/06/2018 

Altera a Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para 
elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2018. 

Lei Ordinária nº 
13,674, de 11/06/2018 

Altera a Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e a Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 
1991, e dá outras providências. 

Lei Ordinária nº 
13,675, de 11/06/2018 

Disciplina a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela 
segurança pública, nos termos do § 7° do art. 144 da Constituição Federal; cria a Política 
Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS); institui o Sistema Único de 

Segurança Pública (Susp); altera a Lei Complementar nº 79,de 7 de janeiro de 1994, e as 
Leis nºs 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, e 11.530, de 24 de outubro de 2007; revoga 

dispositivos da Lei nº 12.681, de 4 de julho de 2012; e dá outras providências. 

Lei Ordinária nº 
13,677, de 13/06/2018 

Altera a Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, para dispor sobre a 
possibilidade de movimentação da conta do Programa de Integração Social - PIS e do 

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. 

Lei Ordinária nº 
13,679, de 14/06/2018 

Altera a Lei nº 12.304, de 2 de agosto de 2010, que autoriza o Poder Executivo a criar a 
empresa pública denominada Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás 

Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA e dispõe sobre a política de comercialização 
de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos. 

Lei Ordinária nº 
13,681, de 18/06/2018 

Disciplina o disposto nas Emendas Constitucionais nº 60, de 11 de novembro de 2009, nº 
79, de 27 de maio de 2014, e nº 98, de 6 de dezembro de 2017, dispõe sobre as tabelas 
de salários, vencimentos, soldos e demais vantagens aplicáveis aos servidores civis, aos 

militares e aos empregados dos ex-Territórios Federais, integrantes do quadro em 
extinção de que trata o art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o art. 

31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, e dá outras providências. 

Lei Ordinária nº 
13,682, de 19/06/2018 

Altera a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, que regulamenta o art. 159, inciso I, 
alínea "c", da Constituição Federal, e institui o Fundo Constitucional de Financiamento do 

Norte - FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo 
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, e a Lei nº 10.177, de 12 de 

janeiro de 2001, que dispõe sobre as operações com recursos dos Fundos 
Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. 

Lei Ordinária nº 
13,683, de 19/06/2018 

Altera a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015, que institui o Estatuto da 
Metrópole, e a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes 

da Política Nacional de Mobilidade Urbana. 

Lei Ordinária nº 
13,684, de 21/06/2018 

Dispõe sobre medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em 
situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise 

humanitária. 

Lei Ordinária nº 
13,690, de 10/07/2018 

Altera a Lei nº 13.502, de 1º de novembro de 2017, que dispõe sobre organização básica 
da Presidência da República e dos Ministérios, para criar o Ministério Extraordinário da 

Segurança Pública. 

Fonte: Senado Federal 

 
 
 
 
 
 
 

http://legis.senado.leg.br/legislacao/ListaNormas.action?tipo_norma=426&numero=13681&data=2018&SUBMIT1=Pesquisar
http://legis.senado.leg.br/legislacao/ListaNormas.action?tipo_norma=426&numero=13681&data=2018&SUBMIT1=Pesquisar
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Tabela 02 - Proposições transformadas em norma jurídica nos meses de junho e julho de 2018 de 
autoria do Senado Federal 

 

Senado Federal. Total: 06 

Lei Ordinária nº 
13,687, de 02/07/2018 

Institui o Dia Nacional do Interactiano. 

Lei Ordinária nº 
13,688, de 03/07/2018 

Altera os arts. 45 e 69 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, para instituir o 
Diário Eletrônico da OAB. 

Lei Ordinária nº 
13,692, de 10/07/2018 

Institui o Dia Nacional do Leiloeiro. 

Lei Ordinária nº 
13,693, de 10/07/2018 

Dispõe sobre a instituição do Dia Nacional de Doenças Raras. 

Lei Ordinária nº 
13,694, de 10/07/2018 

Denomina “Rodovia Governador Ronaldo Cunha Lima” o trecho da BR 104 
compreendido no Estado da Paraíba. 

Lei Ordinária nº 
13,696, de 12/07/2018 

Institui a Política Nacional de Leitura e Escrita. 

Fonte: Senado Federal 
 
 
Tabela 03 - Proposições transformadas em norma jurídica nos meses de junho e julho de 2018 de 

autoria da Câmara dos Deputados 

Câmara dos Deputados. Total: 09 

Lei Ordinária nº 
13,673, de 05/06/2018 

Altera as Leis n°s 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 
e 9.472, de 16 de julho de 1997, para tornar obrigatória a divulgação de tabela com a 

evolução do valor da tarifa e do preço praticados pelas concessionárias e prestadoras de 
serviços públicos. 

Lei Ordinária nº 
13,676, de 11/06/2018 

Altera a Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, que disciplina o mandado de segurança 
individual e coletivo e dá outras providências, para permitir a sustentação oral do pedido 

liminar na sessão de julgamento. 

Lei Ordinária nº 
13,678, de 13/06/2018 

Confere ao Município de Nova Veneza, no Estado de Santa Catarina, o título de Capital 
Nacional da Gastronomia Típica Italiana. 

Lei Ordinária nº 
13,680, de 14/06/2018 

Dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária de produtos agroindustriais artesanais. 

Lei Ordinária nº 
13,685, de 25/06/2018 

Altera a Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, para estabelecer a notificação 
compulsória de agravos e eventos em saúde relacionados às neoplasias, e a Lei nº 

12.662, de 5 de junho de 2012, para estabelecer a notificação compulsória de 
malformações congênitas. 

Lei Ordinária nº 
13,686, de 26/06/2018 

Institui o Dia Nacional da Imigração Chinesa. 

Lei Ordinária nº 
13,689, de 05/07/2018 

Inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano 
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que especifica. 

Lei Ordinária nº 

13,691, de 10/07/2018 
Dispõe sobre o exercício da profissão de Físico e dá outras providências. 

Lei Ordinária nº 

13,695, de 12/07/2018 
Regulamenta a profissão de corretor de moda. 

Fonte: Senado Federal 
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Anexo 2 - Dados utilizados e acessados para elaboração deste 
Relatório 

DADO ACESSO 

Relatório Mensal de Atividade Legislativa 
do Senado Federal (Junho de 2018) 

https://www25.senado.leg.br/documents/12427/95472101/06%20-
%20Relat%C3%B3rio%20de%20Junho%20de%202018  

Relatório Mensal de Atividade Legislativa 
do Senado Federal (Julho de 2018) 

https://www25.senado.leg.br/documents/12427/95472101/07%20-
%20Relat%C3%B3rio%20de%20Julho%20de%202018  

Proposições Promulgadas em 2018 http://www8d.senado.gov.br/dwweb/abreRap.html?docId=8869421  

Dados Abertos Câmara dos Deputados https://dadosabertos.camara.leg.br/  

Dados Abertos Senado Federal https://www12.senado.leg.br/dados-abertos  

Glossário Câmara dos Deputados http://www2.camara.leg.br/glossario  

Glossário Senado Federal https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo  

 

Anexo 3 - Classificação dos 42 temas nos quatro macrotemas 

Administração Pública 

Administração Pública 
Organização Administrativa do 

Estado 

Organização Político-Administrativa 

do Estado 

Processo Legislativo   

Econômica 

Economia, Administração 

Financeira e Orçamentária 
Finanças Públicas e Orçamento 

Política Econômica 

Sistema Financeiro Tributação  

Social 

Agricultura, Pecuária e Pesca Arte e Cultura Ciência e Tecnologia 

Ciência, Tecnologia e Informática Comunicações Comércio Exterior 

Defesa e Segurança Nacional Desenvolvimento Regional Desenvolvimento Urbano e Trânsito 

Desporto e Lazer Direito Civil e Processual Civil Direito Constitucional 

Direito Penal e Processual Penal Direito do Trabalho e Processual do 

Trabalho 

Direito e Defesa do Consumidor 

Direito e Justiça Direitos Humanos, Minorias e 

Cidadania 

Educação 

Indústria, Comércio e 

Abastecimento 

Indústria, Comércio e Defesa do 

Consumidor 

Informática 

Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável 

Organização Política, Partidária e 

Eleitoral 

Política Fundiária 

Previdência e Assistência Social 
Recursos Hídricos, Minerais e 

Política Energética 
Relações Internacionais 

Saúde Segurança Pública Trabalho e Emprego 

Turismo Viação e Transportes  

Homenagens e Datas Comemorativas 

Homenagens e Datas Comemorativas 

 

https://www25.senado.leg.br/documents/12427/95472101/06%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20Junho%20de%202018
https://www25.senado.leg.br/documents/12427/95472101/06%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20Junho%20de%202018
https://www25.senado.leg.br/documents/12427/95472101/07%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20Julho%20de%202018
https://www25.senado.leg.br/documents/12427/95472101/07%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20Julho%20de%202018
http://www8d.senado.gov.br/dwweb/abreRap.html?docId=8869421
https://dadosabertos.camara.leg.br/
https://www12.senado.leg.br/dados-abertos
http://www2.camara.leg.br/glossario
https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo

